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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE URANIA, 
DA DÉCIMA QUARTA LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA OITO DE SETEMBRO DO ANO DE 
DOIS MIL E VINTE. 

- PRESENÇA DOS VEREADORES - 

CL6VIS MAGRON FONTE - JOSÉ  ANTONIO  FUZETTO  JUNIOR  - MARIA RIBEIRO DE NOVAES 
GREGIO — MARINETE MUNHOZ BORGES SARACUZA - ORLANDO VIEIRA - RODRIGO LUIZ DE 
OLIVEIRA MOTA - TOMAZ CORONADO SANCHES - SILVANEI CESAR MARQUES LUIZ - JOSÉ 
AMAURI PINHEIRO DA SILVA. 

Aos oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte, no prédio da Câmara 
Municipal de Urânia, situado à Avenida Presidente  Kennedy,  n° 1474, no plenário "Antônio Luiz 
Cintra", na sala destinada ás reuniões, ás dezenove horas e quarenta e cinco minutos, foi 
realizada a Décima Segunda Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Urânia, da Décima 
Quarta Legislatura. Estando em horário regimental e com número legal de vereadores, o Senhor 
Presidente José Amauri Pinheiro da Silva declarou aberto o trabalho da presente reunião em 
nome de Deus. Solicito ao edil secretário Silvanei  Cesar  Marques Luiz, para que faça a chamada 
dos senhores vereadores para confirmação de presença. Após a chamada, ficou constatado de 
que todos os vereadores estavam presentes na Reunião. Em seguida, o Presidente José Amauri 
Pinheiro da Silva fez a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus 1, 18-23. 
Em seguida disse que autorizava a leitura da Ata da reunião anterior. Foi lido o Requerimento do 
vereador Clóvis Magron Fonte, solicitando a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior. 0 
Senhor Presidente colocou o Requerimento do vereador em primeira e única discussão e 
votação e foi o mesmo aprovado por unanimidade. "Despacho. Fica dispensada a leitura da Ata 
da reunião anterior". 0 Senhor Presidente colocou a Ata da 12a  Reunião Ordinária, do dia 17 de 
agosto de 2020, em primeira e única discussão e votação e foi a mesma aprovada por 
unanimidade. "Despacho. Aprovada a Ata da 12a Reunião Ordinária, do dia 17 de agosto de 
2020, da Câmara Municipal de Urânia, da XIV Legislatura. "Solicito ao edil secretário para que 
faça a leitura da matéria que consta da pauta do Expediente." Foi lida a mensagem do Projeto 
em pauta. "Despacho. Arquive-se." Foi lido o Projeto de Lei n° 048/2020, de autoria do 
Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a Doar Terrenos no Cemitério Municipal de Urânia 
e dá outras providências. 0 Senhor Presidente colocou o Projeto de Lei n° 048/2020, em 
deliberação. "Despacho. Aprovados ás Comissões Permanentes para os devidos pareceres." Em 
seguida, foi lido o Oficio n° 071/2020, de autoria do Vereador Rodrigo Luiz de Oliveira Mota, 
assinado por todos os vereadores, e encaminhado à Empresa Distribuidora de Energia Elétrica, 
Elektro Redes S/A, solicitando a substituição das lâmpadas convencionais por lâmpadas  LED  na 
iluminação pública do município de Urânia. Em seguida, foi lida a Indicação n° 012/2020, de 
autoria do Vereador Rodrigo Luiz de Oliveira Mota e assinada por todos os vereadores, 
solicitando que sejam tomadas todas as providências necessárias, junto ao setor competente da 
Prefeitura Municipal, no sentido de ser realizada uma Instalação Elétrica de Iluminação na Rua 
João Pessoa, em frente ao n° 1667, tendo em vista que há uma distância considerável até o 
próximo poste com iluminação, deixando assim o local muito escuro, facilitando a frequentação 
de usuários de drogas, para inclusive, praticarem furto. Há de se ratificar também que no local, 
passam vários moradores que trabalham em horário noturno. Foi lida a Indicação n° 013/2020, 
de autoria do Vereador Rodrigo Luiz de Oliveira Mota e assinada por todos os vereadores, 
solicitando que sejam tomadas todas as providências necessárias, junto ao setor competente da 
Prefeitura Municipal, no sentido de ser realizada a Instalação de Iluminação Pública, inclusive 
com postes, na Rua Leonor, entre a Avenida dos Andradas e a Rua João Pessoa, tendo em 
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vista que no quarteirão há apenas um único poste, sendo o mesmo ainda de madeira. A 
escassez de iluminação acaba deixando o local muito escuro, facilitando a frequentação de 
usuários de drogas, para inclusive, praticarem furto. Há de se ratificar também que no local, 
passam vários moradores que trabalham em horário noturno. Foi lida a Indicação n° 014/2020, 
de autoria do Vereador Rodrigo Luiz de Oliveira Mota e assinada por todos os vereadores, 
solicitando que sejam tomadas todas as providências necessárias, junto ao setor competente da 
Prefeitura Municipal, no sentido de ser realizada uma manutenção preventiva de instalação de 
grades de proteção nas galerias da cidade, conhecidas popularmente como "bocas de lobo", em 
especial nas localizadas na Av. Aleixo Pigari com a rua Catanduva, pois as mesmas estão muito 
abertas e expostas, podendo ocasionar graves acidentes, colocando em risco a segurança da 
população e gerando assim responsabilidade civil por parte do poder executivo. As indicações 
foram aprovadas ao senhor Prefeito Municipal para as devidas providências. Em seguida foi 
colocado à disposição dos senhores vereadores e de toda a população os balancetes dos meses 
de junho e julho de 2020 da Câmara Municipal de Urânia. Terminada a matéria, a palavra está 
franca aos senhores vereadores para o uso da palavra pela ordem de inscrição. Todos os 
senhores vereadores solicitaram dispensa da oratória. Não havendo oradores, o Senhor 
Presidente deu um recesso de dez minutos para as Comissões Permanentes analisarem o 
Projeto em pauta e exararem os devidos pareceres. Após o recesso, reiniciando os trabalhos da 
presente reunião na Ordem do Dia, solicito ao edil secretário para que faça a leitura da matéria 
que consta da pauta. Foi lido o Requerimento solicitando para que o Projeto de Lei n° 048/2020, 
de autoria do Executivo, com pareceres das Comissões Permanentes, fosse incluído na Ordem 
do Dia da presente Reunião para ser discutido e votado em primeira e (Mica discussão e 
votação. 0 Senhor Presidente colocou o Requerimento em primeira e única discussão e votação 
e foi o mesmo aprovado por unanimidade. "Despacho. Inclua-o na Ordem de Dia da presente 
reunião". Foi lido o Projeto de Lei n° 048/2020, de autoria do Executivo, com pareceres 
favoráveis das Comissões Permanentes, foi colocado em primeira e única discussão e votação e 
o mesmo aprovado por unanimidade. "Despacho. Aprovado em primeira e única discussão e 
votação à sanção. Não havendo mais matéria para discussão e votação na Ordem do Dia, 
passaremos a presente reunião para as Explicações Pessoais, e em Explicações Pessoais a 
palavra está franca aos senhores vereadores pela ordem de inscrição. Todos os senhores 
vereadores solicitaram dispensa da oratória. Não havendo mais oradores e nada mais a ser 
tratado na presente reunião, dou por encerrada em nome de Deus. A oratória dos senhores 
vereadores está gravada e arquivada no sistema de computação. A presente Reunião Ordinária 
encerrou-se às vinte horas e vinte e dois minutos. Solicito que seja lavrada a competente Ata 
dos trabalhos para constar dos Anais da Câmara Municipal de Urânia.  
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