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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE URANIA, DA DÉCIMA 

QUINTA LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 03 DE MAIO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E 
UM. 

- PRESENÇA DOS SENHORES VEREADORES -  

ANTONIO  SIMAO  JUNIOR  - CÉLIO MOREIRA -  DAVID  RODRIGUES MENESES - JOSÉ 
AMAURI PINHEIRO DA SILVA - KATIA CRISTINA SIEBRA - RODRIGO LUIZ DE OLIVEIRA 
MOTA - MARCOS JOSÉ VITURI - MÁRICA FATIMA ALVES DA SILVA - MARIA RIBEIRO DE 
NOVAES GREGIO. 

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

sala de Reuniões, situado à Avenida Presidente  Kennedy,  n° 1474, após realizada a Sessão 
Solene e Especial de Posse do Suplente de Vereador Antonio Simão  Junior,  foi realizada a Sétima 
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 que todos os Vereadores estavam presentes na Reunião. Em seguida, a Senhora 
Presidente realizou a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, 13, 16-20. Logo 

após, a Senhora Presidente solicitou a leitura da Ata da Reunião anterior 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 6a  Sessão 

Ordinária, realizada no dia 19 de abril de 2021, que após, foi assinada sem restrições. Em 
seguida, a Senhora Presidente solicitou á Edil Secretária para que fizesse a leitura da matéria que 

constava da pauta do Expediente. Foi lido o Projeto de Lei n° 019/2021, de autoria do Executivo, 
que dispõe sobre o Desdobro de Terreno Urbano e dá outras providências. Posteriormente a 
Senhora Presidente colocou-o em deliberação. Fez uso da palavra o Vereador Rodrigo Luiz de 
Oliveira Mota, que solicitou Pedido de Vista Verbal do referente Projeto. Logo após, a Senhora 
Presidente colocou o Pedido de Vista em primeira e única discussão e votação, sendo o mesmo 
aprovado por unanimidade. Foi lido o Projeto de Lei n° 020/2021, de autoria do Executivo, que 
autoriza o Município de Urânia a receber em doação as redes de abastecimento de água e 
esgoto, com as respectivas ligações e implantação no Loteamento Residencial Campo Belo e dá 
outras providências. Posteriormente a Senhora Presidente colocou o Projeto em deliberação e, 
não havendo oradores, a propositura foi encaminhada ás Comissões Permanentes para os 
devidos pareceres. Em seguida, foi lida a Indicação n° 045/2021, de autoria do Vereador Marcos 
José Vituri e assinada por todos os Vereadores presentes, no qual solicita que seja feita a 
instalação de redutores de velocidade em todas as ruas do Jardim São Paulo, bem como na Rua 
Guadalajara, em frente ao número 874, perto da Igreja Visão Missionária e, por fim, na Rua  

Teresina,  próximo ao "bar da Dona Santa". Foi lida a Indicação n° 046/2021, de autoria do 



CNPJ 51.842.185/0001-12 
e-mail: cmumnia@gmaiLcom  - Tel: (17) 3634-1177 

Avenida  Presidente  Kennedy, n° 1474 -  Caixa  Postal 02 - CEP 15.760-000- Urânia/SP  

Wit44-aelz 

Vereador  David  Rodrigues Meneses e assinada por todos os Vereadores presentes, no qual 
solicita que sejam realizados estudos visando a instalação de um redutor de velocidade na Rua 
Antonio Pontel, Bairro Vicente Filié. Foi lida a Indicação n° 047/2021, de autoria do Vereador  
David  Rodrigues Meneses e assinada por todos os Vereadores presentes, no qual solicita que 
sejam realizados estudos com a finalidade de construir uma COBERTURA no ponto de encontro 
dos trabalhadores rurais na Rua Joaquim Batista Duarte Mendes, cruzamento com a Rua Antonio 
Pontel, na Cohab Vicente Filié. Foi lida a Indicação n° 048/2021, de autoria da Vereadora Márcia 
Fatima Alves da Silva e assinada por todos os Vereadores presentes, no qual solicita que seja 
realizada a reforma da Praça do Idoso, na Cohab Hernandes Pigari, com a troca dos aparelhos de 
ginástica, e que seja realizada também a reforma da Praça Central, no mesmo bairro, com a 
instalação de um parque infantil. Foi lida a Indicação n° 049/2021, de autoria da Vereadora Márcia 
Fatima Alves da Silva e assinada por todos os Vereadores presentes, no qual solicita que seja 
realizada realizado um trabalho de paisagismo e instalação de bancos na pequena área verde, 
localizada na Rua Adolfo Alves Aranha, Cohab Hernandes Pigari. Foi lida a Indicação n° 
050/2021, de autoria da Vereadora Márcia Fatima Alves da Silva e assinada por todos os 
Vereadores presentes, no qual solicita que seja feito um canal destinado a coletar e conduzir as 
águas superficiais das vias e das calçadas, popularmente conhecido como "sarjetão", na Rua 
Francisco Alves Domingues esquina com a Rua Lázaro Campos de Oliveira. Foi lida a Indicação 
n° 051/2021, de autoria do Vereador Antonio Simão  Junior  e assinada por todos os Vereadores 
presentes, no qual solicita que seja feita a instalação de um poste de iluminação na Travessa 
Tabapuk próximo ao n° 69, ao lado da linha férrea. Foi lida a Indicação n° 052/2021, de autoria do 
Vereador Antonio Simão  Junior  e assinada por todos os Vereadores presentes, no qual solicita 
que seja disponibilizado um ônibus para transportar os funcionários da Metalúrgica  Alpha,  tendo 
em vista a empresa ser localizada longe do centro da cidade e a maioria dos funcionários ter a 
necessidade de ir trabalhar de bicicleta, enfrentando o sol quente, chuva e frio nas madrugadas. 
Foi lida a Indicação n° 053/2021, de autoria do Vereador Rodrigo Luiz de Oliveira Mota e assinada 
por todos os Vereadores presentes, no qual solicita para que seja realizada a construção de 
canais destinados a coletar e conduzir as águas superficiais das vias e das calçadas, 
popularmente conhecidos como "sarjetões" nos seguintes cruzamentos: Rua Mau6 esquina com a 
Rua Jales, Avenida dos Andradas esquina com a Rua  Dr.  Osvaldo, Rua Pará esquina com a 
Avenida Getúlio Vargas e Rua Maranhão esquina com a Rua Natal. Foi lida a Indicação n° 
054/2021, de autoria do Vereador Rodrigo Luiz de Oliveira Mota e assinada por todos os 
Vereadores presentes, no qual solicita para que seja realizada a limpeza nas calçadas que 
apresentam crescimento de mato no prolongamento de todas as vias localizadas no Jardim Bela 
Vista. Foi lida a Indicação n° 055/2021, de autoria do Vereador Rodrigo Luiz de Oliveira Mota e 
assinada por todos os Vereadores presentes, no qual solicita para que sejam contidas as águas 
das chuvas que escoam da estrada de terra pela Avenida Getúlio Vargas, próximo à esquina com 
a Rua Pará. Foi lida a Indicação n° 056/2021, de autoria do Vereador José Amauri Pinheiro da 
Silva e assinada por todos os Vereadores presentes, no qual solicita para que seja realizada a 
limpeza dos bueiros existentes na Rua 21 de novembro, entre a Avenida Barão do Rio Branco e a 
Avenida Aleixo Pigari. Foi lida a Indicação n° 057/2021, de autoria do Vereador Célio Moreira e 
assinada por todos os Vereadores presentes, no qual solicita para que seja instalado um redutor 
de velocidade na Rua José Maurêncio, em frente ao n° 184, na COHAB Benedito Pinto Ferreira 
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ecretário 
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Braga. Foi lida a Indicação n° 058/2021, de autoria da Vereadora Maria Ribeiro de Novaes Gregio 
e assinada por todos os Vereadores presentes, no qual solicita a aquisição de . um aparelho de 
ultrassom para o município. As Indicações foram encaminhadas ao senhor Prefeito Municipal para 
as devidas providências. Terminada a matéria, a Senhora Presidente Maria Ribeiro de Novaes 
Gregio solicitou à 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 6 Edil Secretária para que fizesse a leitura da Matéria que constava da pauta. 
Foi lido o Requerimento solicitando para que o Projeto de Lei n° 020/2021, 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 única discussão e votação. A 
Senhora Presidente colocou o Requerimento em primeira e única discussão e votação e foi o 
mesmo aprovado por unanimidade, sendo assim incluída a propositura na Ordem do Dia da 
presente Reunião. Em seguida, foi lido o Projeto de Lei n° 020/2021, de autoria do Executivo, com 
pareceres favoráveis das Comissões Permanentes e, logo após, a Senhora Presidente colocou-o 
em primeira e única discussão e votação e foi o mesmo aprovado 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 de inscrição, usaram a palavra os 
Vereadores Marcos José Vituri, Katia Cristina Siebra,  David  Rodrigues Meneses, José Amauri 
Pinheiro da Silva, Rodrigo Luiz de Oliveira Mota, Márcia Fatima Alves da Silva, e por final, a 
Vereadora Maria Ribeiro de Novaes Gregio. Todos os demais Senhores Vereadores solicitaram 
dispensa da oratória. A seguir, não havendo mais oradores, a Senhora Presidente informou que, a 
próxima Sessão Ordinária será no dia 17 de maio de 2021 (segunda-feira), com horário ainda a 
ser definido, em razão das medidas de combate a Pandemia. Não havendo mais oradores e nada 
mais a ser tratado na presente Reunião Ordinária, e sendo dezenove horas e quarenta e seis 
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 Câmara Mu •.- • = de Urânia, que depois Câmara  
de lida e aprovada vai assinada na forma abaixo.  
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