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ATA DA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE URANIA, DA 
DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 17 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 MARCIA FATIMA ALVES DA SILVA - 
MARIA RIBEIRO DE NOVAES GREGIO. 

Aos dezessete dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um, 
ás dezoito horas e trinta e oito minutos, na Câmara Municipal de Urânia - Plenário 
"Antônio Luiz Cintra", junto á sala de Reuniões, situado à Avenida Presidente  Kennedy,  n° 
1474, foi realizada a Oitava 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 convidou o 
Excelentíssimo Senhor Vereador Antonio Simão  Junior  para fazer a proclamação do 
Evangelho de Jesus Cristo segundo João, 15, 9-17. Logo após, a Senhora Presidente 
solicitou a leitura da Ata da Reunião anterior e então, foi lido o Requerimento do Vereador  

David  Rodrigues Meneses, solicitando a dispensa da leitura da mesma. A Senhora 
Presidente colocou o Requerimento do Vereador em primeira e (mica discussão e votação 
e foi o mesmo aprovado por unanimidade, sendo assim dispensada a leitura da Ata da 7a  

Sessão Ordinária, realizada no dia 03 de maio 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 da 

outras providências, e em seguida, foi lido a Nota de Esclarecimento, de autoria do 
Executivo, em resposta ao Pedido de Vista Verbal solicitado pelo Vereador Rodrigo Luiz 

de Oliveira Mota na última Sessão Ordinária. Foi lido o Projeto de Lei n° 021/2021, de 
autoria do Executivo, que autoriza o Municipio de  Urania  a Abrir Cr&Jito Adicional 
Especial e dá outras providências. Foi lido o Projeto de Lei n° 022/2021, de autoria do 
Executivo, que autoriza o Município de Urânia a Abrir Crédito Adicional Suplementar e dá 
outras providências. Foi lido o Projeto de Lei n° 023/2021, de autoria do Executivo, que 
autoriza o Município de Urânia a Abrir Crédito Adicional Especial e dá outras providências. 
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Foi lido o Projeto de Lei n° 024/2021, de autoria do Executivo, que autoriza o Município de  
Urania  a Abrir Crédito Adicional Especial e dá outras providências. Foi lido o Projeto de 

Lei n° 025/2021, de autoria do Executivo, que autoriza o Município de Urânia a Doar 
Terrenos no Cemitério Municipal de  Urania  e da outras providências. Posteriormente a 
Senhora Presidente colocou os Projetos em deliberação e, não havendo oradores, as 
proposituras foram encaminhadas as Comissões Permanentes para os devidos 
pareceres. Em seguida, foi lido o Requerimento n° 028/2021, de autoria do Vereador  
David  Rodrigues Meneses, que requer que sejam prestadas informações sobre os 
motivos da cessação da concessão do adicional de insalubridade de alguns servidores 
públicos municipais que se encontram afastados de suas atividades laborais em virtude 
de medidas preventivas ao contágio do COVID-19. 0 Requerimento foi encaminhado ao 
Senhor Prefeito Municipal para as devidas providências. Em seguida, foram lidas as 
Indicações da seguinte maneira: Indicação n° 060/2021, de autoria do Vereador Marcos 
Vituri e assinada por todos os Senhores Vereadores presentes, solicitando que seja 
refeita a passarela da linha férrea, que fica na Travessa Guadalajara com a Travessa 
Uchoa, com a colocação de algum tipo de obstáculo resistente que não possa ser retirado 
pela população, de modo a impedir a passagem por ela com motocicletas. Indicação n° 
061/2021, de autoria do Vereador Célio Moreira e assinada por todos os Senhores 
Vereadores presentes, solicitando a continuidade na pista para realização de caminhada 
na via de acesso "José Francisco Pereira — Tranchico", no sentido direto com inicio na 

Indústria Metalúrgica  Alpha  até a entrada do Sitio  Sao  Francisco (Lucato  Citrus),  cerca de 

300 metros de construção de calçada. Foi lida Indicação n° 062/2021, de autoria do 
Vereador Rodrigo Luiz de Oliveira Mota e assinada por todos os Senhores Vereadores 
presentes, solicitando que sejam construídas casas populares em nossa cidade. 
Indicação n° 063/2021, de autoria do Vereador Rodrigo Luiz de Oliveira Mota e assinada 
por todos os Senhores Vereadores presentes, solicitando que seja desviada a enxurrada, 
que junto a ela traz lama da linha férrea, no trecho entre a Rua 21 de Novembro e a 

Avenida Presidente  Kennedy,  descendo para a Avenida Brasil. Indicação n°064/2021, de 

autoria do Vereador Rodrigo Luiz de Oliveira Mota e assinada por todos os Senhores 
Vereadores presentes, solicitando que seja feita a construção de canal destinado a coletar 
e conduzir as aguas superficiais das vias e das calçadas, popularmente conhecido como 
"sarjetão" no cruzamento da Rua Pernambuco com a Rua Natal. Indicação n° 065/2021, 

de autoria do Vereador Antonio Simão  Junior  e assinada por todos os Senhores 

Vereadores presentes, solicitando que seja feito o recapeamento da Rua Bom Jesus, no 
trecho que fica entre a Avenida Getúlio Vargas e a Rua Ceara. Indicaçao n° 066/2021, de 
autoria do Vereador  David  Rodrigues Meneses e assinada por todos os Senhores 
Vereadores presentes, solicitando que sejam realizados estudos com a finalidade de 
construir uma Casa de Apoio na Cidade de Barretos, para que seja utilizado por pessoas 
em tratamento de câncer de nossa cidade. Indicação n° 067/2021, de autoria do Vereador 
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David  Rodrigues Meneses e assinada por todos os Senhores Vereadores presentes, 
solicitando que, para que realizado a irrigação periódica da vegetação existente (gramas, 
jardim,  etc)  na praça da Igreja Nossa Senhoria de Fátima. Indicação n° 068/2021, de 
autoria da Vereadora Márcia Fatima Alves da Silva e assinada por todos os Senhores 
Vereadores presentes, solicitando que seja examinada a possibilidade de designar 
servidores para exercerem a atividade de "margaridas", para limparem as ruas e avenidas 
da cidade, principalmente as do centro. Indicação n° 069/2021, de autoria da Vereadora 
Márcia Fatima Alves da Silva e assinada por todos os Senhores Vereadores presentes, 
solicitando que seja instalado um centro de fisioterapia para a saúde da mulher, na Clinica 
Dra. Alci Alves Kitayama. Indicação n° 070/2021, de autoria do Vereador  David  Rodrigues 
Meneses e assinada por todos os Senhores Vereadores presentes, solicitando que, para 
que realizado a irrigação periódica da vegetação existente (gramas, jardim,  etc)  na praça 
da Igreja Nossa Senhoria de Fátima. Indicação n° 071/2021, de autoria da Vereadora 
Maria Ribeiro de Novaes Gregio e assinada por todos os Senhores Vereadores presentes, 
solicitando que seja realizada a pintura dos redutores de velocidade existentes no nosso 
município. Indicação n° 072/2021, de autoria da Vereadora Maria Ribeiro de Novaes 
Gregio e assinada por todos os Senhores Vereadores presentes, solicitando que seja 
realizada a reforma da praça da COHAB Hercílio Pereira. Indicação n° 073/2021, de 
autoria da Vereadora Maria Ribeiro de Novaes Gregio e assinada por todos os Senhores 
Vereadores presentes, solicitando que seja realizada a construção de um mini campo de 
futebol, na área verde ao lado do centro comunitário da COHAB Hercilio Pereira. As 
Indicações foram encaminhadas ao senhor Prefeito Municipal para as devidas 
providências. Em seguida, foi apresentado ao Plenário o Balancete da Receita e da 
Despesa, referente ao mês de abril de 2021, da Câmara Municipal de Urânia e colocado a 
disposição dos Senhores Vereadores e de toda a população. 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 à Edil 
Secretária para que fizesse a leitura da Matéria que constava da pauta. Foi lido o 
Requerimento solicitando para que os Projeto de Leis n° 019, 021, 022, 023, 024 e 
025/2021, de autoria do Executivo, com pareceres das Comissões Permanentes, fossem 
incluídos na Ordem do Dia da presente Reunião para serem discutidos e votados  ern  

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 incluídas as proposituras na Ordem do Dia da presente Reunião. Em seguida foram 
lidos os Projeto de Leis n° 019, 021, 022, 023, 024 e 025/2021, de autoria do Executivo, 
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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 de inscrição, usaram a palavra os Vereadores Antonio Simão  

Junior,  Marcos José Vituri, Rodrigo Luiz de Oliveira Mota,  David  Rodrigues Meneses e 
Katia Cristina Siebra. 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 07 de junho 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 vinte horas e vinte e 
quatro 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 Municipal de Urânia, que depois de lida e aprovâda-va assinada na forma 

abaixo. 

MARIA RIBEIRO DE r4OVAES GREGIO 
Presidente 

1, 

MiNKSIATAT .1:4141111r  LVES DA SILVA 	 MARCOS JOSÉ VITURI  
2° Secretário 
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