
RESUMO DA 3ª SESSÃO ORDINÁRIA, DO DIA 01 DE MARÇO DE 2021. 

 

No dia 01 de março de 2021, realizou-se a 3ª Sessão Ordinária da Câmara 
Municipal de Urânia, no Plenário “Antônio Luiz Cintra”, do Legislativo Municipal, 
presidida pela Vereadora Maria Ribeiro de Novaes Gregio e secretariada pela 
Vereadora Márcia Fatima Alves da Silva. Estiveram presentes os Senhores 
Vereadores: Célio Moreira, David Rodrigues Meneses, José Amauri Pinheiro da 
Silva, Katia Cristina Siebra, Marcos José Vituri, Marinete Munhoz Borges Saracuza 
e Rodrigo Luiz de Oliveira Mota. No Expediente e na Ordem do Dia foram 
apresentadas, discutidas e votadas as seguintes matérias: 

 
 

– EXPEDIENTE: 
 
REQUERIMENTO ENCAMINHADO AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL MÁRCIO 
ARJOL DOMINGUES PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS: 
 
REQUERIMENTO Nº 015/2021, de autoria do Vereador Rodrigo Luiz de Oliveira Mota, 
requerendo cópia do contrato que o poder executivo possui com a Elektro Redes S/A, 
empresa de fornecimento de energia elétrica para com este município. A presente 
solicitação tem a finalidade de analisar as cláusulas contratuais existentes, tendo em 
vista o mal atendimento que a empresa vem prestando a nossa cidade. 
 
 
INDICAÇÕES ENCAMINHADAS AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL MÁRCIO 
ARJOL DOMINGUES PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS: 
 
INDICAÇÃO Nº 019/2021, de autoria do Vereador Marcos José Vituri e assinada por 
todos os vereadores, solicitando que sejam trocadas as tachas, popularmente 
conhecidas como “tartarugas”, que se encontram na Avenida da Saudade por lombadas, 
tendo em vista que, segundo os moradores locais, os motoristas de veículos 
automotores não estão respeitando tais obstáculos e continuam passando em alta 
velocidade, colocando em risco a vida de nossos munícipes.        
 
INDICAÇÃO Nº 020/2021, de autoria do Vereador Marcos José Vituri e assinada por 
todos os vereadores, solicitando que seja instalada uma proteção lateral de alvenaria e 
ferro na ponte que fica no Córrego do cervo, nas proximidades do sítio do senhor 
Aparecido Piovezani, pois a referida ponte se encontra sem proteção nenhuma, 
colocando em risco a vida de todos que passam por ali, principalmente no período 
noturno, em que a visibilidade do local é menor, e nos dias chuvosos, em que o local fica 
escorregadio. 
 
   



INDICAÇÃO Nº 021/2021, de autoria da Vereadora Maria Ribeiro de Novaes Gregio e 
assinada por todos os vereadores, solicitando que seja disponibilizado algum veículo 
automotor pertencente à Administração Municipal, ou para que seja adquirido veículo 
automotor, através da competente licitação, para ficar à disposição dos voluntários que 
cuidam dos animais em situação de abandono, pois muitas vezes é necessário 
transportar esses animais para tratamento médico veterinário em outras cidades e tal 
medida não se torna possível porque os voluntários não dispõem de veículo para o 
transporte desses animais.  
 
INDICAÇÃO Nº 022/2021, de autoria do Vereador Rodrigo Luiz de Oliveira Mota e 
assinada por todos os vereadores, solicitando que sejam criados pontos de coletas de 
pilhas, baterias e lixos eletrônicos. E também que seja a Administração Municipal a 
responsável pelo recolhimento dos referidos objetos, tendo em vista serem produtos 
que, quando não depositados em lugar adequado, degradam o meio ambiente. 
 
INDICAÇÃO Nº 023/2021, de autoria da Vereadora Marinete Munhoz Borges 
Saracuza e assinada por todos os vereadores, solicitando que sejam plantadas árvores 
no terreno que fica no fundo do Centro Comunitário, a fim de se ter uma área arborizada 
que possa ser usada como estacionamento pelo grupo da melhor idade quando as 
atividades voltarem ao normal. Tal medida se faz necessária tendo em vista que a 
maioria do grupo da melhor idade precisa deixar seu veículo no sol durante as 
atividades, além de contribuir com o meio ambiente. 
 
INDICAÇÃO Nº 024/2021, de autoria da Vereadora Márcia Fatima Alves da Silva e 
assinada por todos os vereadores, solicitando que sejam tomadas todas as providências 
necessárias, junto ao setor competente da Prefeitura Municipal, para que seja realizado 
um estudo da possibilidade e melhor forma de se criar um acesso do Bairro Jardim Bela 
Vista, através de rua ou avenida, para a Avenida Barão do Rio Branco e a Vicinal José 
Francisco Pereira “Tranchico”, para facilitar a passagem para o centro da cidade e saída 
para a rodovia. 
 
INDICAÇÃO Nº 025/2021, de autoria do Vereador Rodrigo Luiz de Oliveira Mota e 
assinada por todos os vereadores, solicitando seja colocada uma barra de proteção no 
final da Rua Pernambuco, bem como para que seja realizada manutenção do local, uma 
vez que existe um buraco enorme, com mato, lixo e erosão no local. 
 
INDICAÇÃO Nº 026/2021, de autoria do Vereador Rodrigo Luiz de Oliveira Mota e 
assinada por todos os vereadores, solicitando que seja aplicada a licença maternidade 
para as funcionárias públicas municipais por 180 dias, tendo em vista a Lei 11.770/2008, 
a qual teve sua regulamentação no final de dezembro de 2009 por meio do Decreto 
7.052 de 23 de dezembro de 2009, produzindo seus efeitos a partir de 1º  de janeiro de 
2010. 
 



INDICAÇÃO Nº 027/2021, de autoria do Vereador David Rodrigues Meneses e 
assinada por todos os vereadores, solicitando que seja realizado o conserto e 
manutenção das academias ao Ar Livre de nossa cidade (Jardim São Paulo, Nossa 
Senhora de Fátima, Transchico, etc), tendo em vista a presença de aparelhos 
danificados que podem prejudicar a segurança e saúde dos usuários. 
 
 
- ORDEM DO DIA: 
 
PROJETO DE LEI RETIRADO DE PAUTA ATRAVÉS DE PEDIDO DE VISTA 
APROVADO POR UNANIMIDADE: 
 
- Projeto de Lei nº 011/2021, de autoria do Executivo, que autoriza o Poder Executivo 
a Implantar o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e da outras providências. 
 
 
PROJETO DE LEI APROVADO EM PRIMEIRA E ÚNICA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO À 
SANÇÃO: 
 
- Projeto de Lei nº 003/2021, de autoria do Vereador Rodrigo Luiz de Oliveira Mota, 
que dispõe sobre a proibição da realização de queimadas nos lotes urbanos do 
município e dá outras providências. 
 
 

A PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA SERÁ NO DIA 15 DE MARÇO DE 2021, (SEGUNDA-FEIRA), ÀS 
19:00 HORAS. 


