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ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE URANIA, 
DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 20 DE JANEIRO DO ANO DE 
DOIS MIL E VINTE E UM. 

- PRESENÇA DOS SENHORES VEREADORES — 

CÉLIO MOREIRA -  DAVID  RODRIGUES MENESES -  JOSE  AMAURI PINHEIRO DA SILVA - 
KATIA CRISTINA SIEBRA - MARCOS JOSÉ VITURI - MARINETE MUNHOZ BORGES 
SARACUZA - RODRIGO LUIZ DE OLIVEIRA MOTA - MÁRCIA FÁTIMA ALVES DA SILVA - 
MARIA RIBEIRO DE NOVAES GREGIO. 

Aos vinte dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e um, às dezenove horas e 
nove minutos, na Câmara Municipal de Urânia - Plenário "Antônio Luiz Cintra", junto â sala de 
Reuniões, situado â Avenida Presidente  Kennedy,  n° 1474, foi realizada a Primeira Reunião 
Extraordinária, da Décima Quinta Legislatura. Estando em horário regimental e com número 
legal de Vereadores, a Senhora Presidente Maria Ribeiro de Novaes Gregio declarou aberto os 
trabalhos da presente Reunião em nome de Deus. Após a chamada para confirmação de 
presença realizada pela edil Secretária, a Senhora Márcia Fátima Alves da Silva, ficou 
constatado de que todos os Vereadores estavam presentes na Reunião. Em seguida, a senhora 
Presidente convidou o Vereador Célio Moreira para fazer a proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus 09, 07-31. Logo após, a senhora Presidente solicitou a leitura da Ata da 
Reunião anterior, referente â Sessão Solene e Especial de Posse dos Agentes  Politicos  Eleitos 
em 15 de Novembro de 2020, para a 15a  Legislatura 2021/2024, e Eleição da Mesa Diretora 
para o Biênio 2021/2022, realizada no dia 01 de Janeiro de 2021, e então, foi lido o 
Requerimento do Vereador Célio Moreira, solicitando a dispensa da leitura da mesma. A 
Senhora Presidente colocou o Requerimento do Vereador em primeira e única discussão e 
votação e foi o mesmo aprovado por unanimidade, sendo assim dispensada a leitura da Ata da 
Reunião anterior que após aprovada, foi assinada sem restrições. Em seguida, a Senhora 
Presidente informou que, de acordo com o artigo 179 do Regimento Interno, na Sessão 
Extraordinária não há Expediente, nem Explicação Pessoal, sendo todo o seu tempo destinado A 
Ordem do Dia. Portanto, o assunto a ser tratado na Reunião é o que consta da pauta, conforme 
Convocação, e que deverá ser discutido e votado, não podendo os Senhores Vereadores 
tratarem de assuntos estranhos à Convocação. Enfim, não devem iniciar questões ou 
levantarem problemas que não constem da pauta dos trabalhos. Sendo assim, iniciou a presente 
Reunião Extraordinária na Ordem Do Dia. A seguir, foi solicitado pela senhora Presidente para 
que procedesse a leitura da matéria que consta da pauta, e depois de lidas as mensagens das 
proposituras, foi lido o Projeto de Lei n°001/2021, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a 
delimitação de área de expansão urbana e dá outras providências. Foi lido o Projeto de Lei n° 
002/2021, de autoria do Executivo, que dispõe sobre reabertura de crédito adicional especial 
repassado através da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo ao Município de Urânia e 
dá outras providências. Foi lido o Projeto de Lei n° 003/2021, de autoria do Executivo, que 
dispõe sobre a reabertura de crédito adicional especial repassado através da Secretaria de 
Desenvolvimento Regional ao Município de  Urania  e da outras providências. Foi lido o Projeto de 
Lei n° 004/2021, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a reabertura de crédito adicional 
especial repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Regional ao Município de Urânia e dá 
outras providências. Foi lido o Projeto de Lei n° 005/2021, de autoria do Executivo, que dispõe 
sobre a reabertura de crédito adicional especial repassado pelo Governo Federal ao Município 
de Urânia e dá outras providências. Foi lido o Projeto de Lei n° 006/2021, de autoria do 
Executivo, que dispõe sobre a reabertura de crédito adicional especial repassado pelo Fundo 
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Nacional de Assistência Social ao Município de Urânia e dá outras providências. Foi lido o 
Projeto de Lei n° 007/2021, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a reabertura de crédito 
adicional especial repassado pelo Fundo Nacional de Assistência Social ao Município de Urânia 
e dá outras providências. Foi lido o Projeto de Lei n° 008/2021, de autoria do Executivo, que 
dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial repassado pelo Governo Federal ao 
Município de Urânia e dá outras providências. Foi lido o Projeto de Lei n° 009/2021, de autoria 
do Executivo, que dispõe sobre Doação de Terrenos no Cemitério Municipal de Urânia e dá 
outras providências. Posteriormente a Senhora Presidente colocou os Projetos de Leis n° 001, 
002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, e 009/2021, todos de autoria do Executivo, em deliberação. 
Não havendo oradores, as proposituras foram encaminhadas às Comissões Permanentes para 
os devidos pareceres. Terminada a matéria, a Senhora Presidente deu um recesso de dez 
minutos para as Comissões Permanentes analisarem os Projetos em pauta e exararem os 
devidos pareceres. Após o recesso, e reiniciando os trabalhos da presente Reunião 
Extraordinária, a Senhora Presidente solicitou à edil Secretária para que fizesse a leitura da 
matéria que consta da pauta. Foi lido o Requerimento solicitando para que os Projetos de Leis n° 
001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, e 009/2021, todos de autoria do Executivo, com 
pareceres das Comissões Permanentes, fossem incluídos na Ordem do Dia da presente 
Reunião para serem discutidos e votados em primeira e única discussão e votação. A Senhora 
Presidente colocou o Requerimento em primeira e (mica discussão e votação e foi o mesmo 
aprovado por unanimidade, sendo assim incluídos as proposituras na Ordem do Dia da presente 
Reunião. Foram lidos os Projetos de Leis n°001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, e 009/2021, 
com pareceres favoráveis das Comissões Permanentes e logo após a Senhora Presidente 
colocou-os em primeira e única discussão e votação e foram os mesmos aprovados por 
unanimidade à sanção. Não havendo mais matérias para discussão e votação a Senhora 
Presidente informou que, de acordo com o artigo 141 do Regimento Interno, o Legislativo 
permanece em recesso do dia 15 de dezembro de 2020 a 31 de janeiro de 2021, e que a 
próxima Sessão Ordinária será no dia  la  de fevereiro de 2021 (segunda-feira), ás 19:00 horas. 
Não havendo mais oradores e nada mais a ser tratado na presente Reunião Extraordinária, e 
sendo vinte horas e dez minutos, a senhora Presidente Maria Ribeiro de Novaes Gregio 
encerrou os trabalhos, em nome de Deus, e comunicou que a oratória db-§ e ores Vereadores 
foi gravada e arquivada no Sistema de Computação. Sendo assim foi  solicit  do para que se 
lavrasse a competente Ata dos trabalhos para constar dos Anais da C6 ra Municipal de 
Urânia, que depois de aprovada, vai assinada na forma ab(aixo. 
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RIBEIR DE OVAES GREGIO MARIA  

Presidente Vice-Presidente 

ALVES DA SILVA 	 MARCOS  JOSE  VITURI 
Secretário 
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