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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE URANIA, DA 
DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 05 DE ABRIL DO ANO DE 
DOIS MIL E VINTE E UM. 

- PRESENÇA DOS SENHORES VEREADORES - 

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

Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, ás dezoito horas e 
vinte e dois minutos, na Câmara Municipal de Urânia - Plenário "Antônio Luiz Cintra", junto 

sala de Reuniões, situado à Avenida Presidente  Kennedy,  n° 1474, foi realizada a 
Quinta Reunião Ordinária, 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 Fatima 
Alves da Silva, ficou constatado de que todos os Vereadores estavam presentes na 
Reunião. Em seguida, a senhora Presidente convidou a Vereadora Marinete Munhoz 
Borges Saracuza para fazer a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo 
Mateus, 28, 8-15. Logo após, a senhora Presidente solicitou a leitura da Ata da Reunião 
anterior e então, foi lido o Requerimento da Vereadora Marinete Munhoz Borges 
Saracuza, solicitando a dispensa da leitura da mesma. A Senhora Presidente colocou o 

Requerimento da Vereadora em primeira e (mica discussão e votação e foi o mesmo 
aprovado por unanimidade, sendo assim dispensada a leitura da Ata da 4a  Sessão 

Ordinária, realizada no dia 15 de março de 2021, que após, foi assinada sem restrições. 
Em seguida, a senhora Presidente solicitou a edil secretária para que fizesse a leitura da 
matéria que constava da pauta do Expediente. Foi lido Projeto de Lei n° 015/2021, de 
autoria do Executivo, que Autoriza o Executivo Municipal a Doar Terrenos do Cemitério 
Municipal de Urânia e da Outras Providências. Foi lido o Projeto de Lei n° 016/2021, de 
autoria Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a alterar o nome da "Avenida 
Marginal", via que margeia a Rodovia Euclides da Cunha para "Via de Acesso Alirio 
Fazzio" e da Outras Providências. Posteriormente a Senhora Presidente colocou os 
Projetos de Leis n° 015 e 016/2021, de autoria do Executivo, em deliberação e, não 
havendo oradores, as proposituras foram encaminhadas às Comissões Permanentes para 
os devidos pareceres. Em seguida, foi lido o Requerimento n° 020/2021, de autoria do 
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Vereador  David  Rodrigues Meneses, que requer novos esclarecimentos referentes a 

custos para o combate da Pandemia. Foi lido o Requerimento n° 021/2021, de autoria do 

Vereador  David  Rodrigues Meneses, que requer cópia dos Projetos de Engenharia de 
Reforma e Construções que especifica. Os Requerimentos foram aprovados ao Senhor 
Prefeito Municipal para as devidas providências. Em seguida, foi lida a Indicação n° 
031/2021, de autoria do Vereador Rodrigo Luiz de Oliveira Mota e assinada por todos os 
Vereadores, que solicita a distribuição de álcool em gel à população uraniense, visando 
evitar a proliferação do  virus  COVID-19. Foi lida a Indicação n° 032/2021, de autoria do 
Vereador Rodrigo Luiz de Oliveira Mota e assinada por todos os Vereadores, que solicita 
a contratação de um segundo profissional de psicologia para atendimento no setor da 
saúde. Foi lida a Indicação n° 033/2021, de autoria do Vereador Marcos José Vituri e 
assinada por todos os Vereadores, que solicita a regularização e instalação de uma rede 
de energia elétrica na Rua Projetada, no Parque Industrial  III.  Foi lida a Indicação n° 

034/2021, de autoria da Vereadora Maria Ribeiro de Novaes Gregio e assinada por todos 
os Vereadores, que solicita a poda das árvores e manutenção da estrada do Jatai até a 
Estrada Santa Terezinha. Foi lida a Indicação n°035/2021, de autoria da Vereadora Katia 
Cristina Siebra e assinada por todos os Vereadores, que solicita instalação de placas de 
sinalização e identificação de ruas no Jardim São Paulo. Foi lida a Indicação n°036/2021, 
de autoria da Vereadora Katia Cristina Siebra e assinada por todos os Vereadores, que 
solicita manutenção de todas as estradas rurais do nosso município. As Indicações foram 
aprovadas ao senhor Prefeito Municipal para as devidas providências. Terminada a 
matéria, a senhora Presidente Maria Ribeiro de Novaes Gregio solicitou a Edil Secretária 

para que fizesse a chamada dos Vereadores para o Uso da Palavra pela ordem de 
inscrição. Todos os Senhores Vereadores dispensaram a oratória. Não havendo mais 
oradores, 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 na Ordem do Dia, a Senhora 
Presidente solicitou a edil Secretária para que fizesse a leitura da Matéria que constava 
da pauta. Foi lido o Requerimento solicitando para que os Projetos de Leis n° 015 e 
016/2021, 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 incluidas as proposituras na Ordem do Dia da presente Reunião. Em seguida, 
foram lidos os Projetos de Leis n° 015 e 016/2021, de autoria do Executivo, 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 na Ordem 
do Dia, a presente Reunião foi encaminhada para as Explicações Pessoais e, pela ordem 
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de inscrição, usaram a palavra os vereadores Katia Cristina Siebra, Célio Moreira,  David  
Rodrigues Meneses, Rodrigo Luiz de Oliveira Mota e José Amauri pinheiro da Silva, que 
concedeu aparte ao Vereador  David  Rodrigues Meneses. A seguir, não havendo mais 
oradores, a Senhora Presidente informou que, a próxima Sessão Ordinária  sera  no dia 19 
de abril de 2021 (segunda-feira), com horário ainda a ser definido, em razão das medidas 
de combate ao Covid-19. Não havendo mais oradores e nada mais a ser tratado na 
presente Reunião Ordinária, e sendo dezenove horas e cinquenta e oito minutos, a 
senhora Presidente Maria Ribeiro de Novaes Gregio encerrou os trabalhos da presente 
Reunião, em nome de Deus, e comunicou que a oratória dos Senhores Vereadores foi 
gravada e arquivada no Sistema de Computação e sendo assim, foi solicitado para que se 
lavrasse a competente Ata dos trabalhos para constar dos anais da C-5Thara Municipal de 
Urânia, que depois de lida e aprovada vai assinada na forma abaixo. 

C 
MARIA RIBEIRO DE NOVAES GREGIO 

Presidente Vice-Presidente 

MARCIA FÁTIMA ALVES DA SILVA 	 MARCOS JOSÉ VITURI 
1° Secretário 
	

2° Secretário 
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