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ATA DA DÉCIMA PRIMIERA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
URANIA, DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 02 DE AGOSTO 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 FATIMA ALVES DA SILVA - 
MARIA RIBEIRO DE NOVAES GREGIO. 

Aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um, ás 
dezenove horas e dezessete minutos, na Câmara Municipal de Urânia - Plenário "Antônio Luiz 
Cintra", junto à sala de Reuniões, situado à Avenida Presidente  Kennedy,  n° 1474, foi 
realizada a Décima Primeira 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 a Excelentíssima Senhora Vereadora 
Márcia Fatima Alves da Silva para fazer a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Mateus, 14, 13-21. Logo após, a Senhora Presidente solicitou a leitura da Ata da 
Reunião anterior e então, foi lido o Requerimento da Vereadora Márcia Fatima Alves da Silva, 
solicitando a dispensa da leitura da mesma. A Senhora Presidente colocou o Requerimento 

da Vereadora em discussão e votação e foi o mesmo aprovado por unanimidade, sendo 
assim dispensada a leitura da Ata da 3a  Sessão Extraordinária, realizada no dia 05 de julho de 

2021, que após, foi assinada sem restrições. Em seguida, a Senhora Presidente solicitou 
Edil Secretária para que fizesse a leitura da matéria que constava da pauta do Expediente. 
Foi lido o Projeto de Lei n° 036/2021, de autoria do Executivo, que dispõe sobre autorização 
de abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências. Foi lido o Projeto de Lei n° 
037/2021, de autoria do Executivo, que dispõe sobre autorização de abertura de Crédito 
Adicional Especial e dá outras providências. Foi lido o Projeto de Lei n° 038/2021, de autoria 
do Executivo, que dispõe sobre autorização de abertura de Crédito Adicional Especial e dá 
outras providências. Foi lido o Projeto de Lei n° 039/2021, de autoria do Executivo, que 
autoriza o Município de  Urania  a Doar Terrenos no Cemitério Municipal de  Urania  e da outras 

providências. Foi lido o Projeto de Lei n° 040/2021, de autoria do Executivo, que dispõe sobre 
autorização de abertura de Crédito Adicional Especial e dá outras providências. Foi lido o 
Projeto de Lei n° 041/2021, de autoria do Executivo, que dispõe sobre autorização de abertura 
de Crédito Adicional Especial e dá outras providências. Posteriormente, a Senhora Presidente 
colocou os Projetos em deliberação e, não havendo oradores, as proposituras foram 
encaminhadas às Comissões Permanentes para os devidos pareceres. Em seguida, foi lido o 
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Projeto de Lei Complementar n° 003/2021, de autoria do Executivo, que dispõe sobre as 
alterações da Lei Complementar n°. 007, de 28 de julho de 2020, e da outras providências. 
Posteriormente, a Senhora Presidente colocou o Projeto em deliberação. Comentou sobre o 
Projeto o Vereador Rodrigo Luiz de Oliveira Mota, que solicitou Pedido de Vista Verbal sobre 
o Projeto de Lei Complementar n° 003/2021. Posteriormente, a Senhora Presidente colocou o 
Pedido de Vista Verbal, em primeira e única votação. 0 Pedido de Vista foi aprovado por 
unanimidade, permanecendo, portanto, o Projeto de Lei Complementar n° 003/2021, de 
autoria do Executivo, nas Comissões Permanentes para estudo e análise. Em seguida, foi lida 
a Indicação n° 092/2021, de autoria do Vereador Célio Moreira e assinada por todos os 
Senhores Vereadores presentes, solicitando que seja feita a reforma dos canais destinados a 
coletar e conduzir as aguas superficiais das vias e calçadas, popularmente conhecidos como 
"sarjetões", no cruzamento da Rua Fortaleza com a Avenida Brasil. Foi lida a Indicação n° 
093/2021, de autoria do Vereador Célio Moreira e assinada por todos os Senhores 
Vereadores presentes, solicitando seja instalado um redutor de velocidade na Rua  Donato  
Chapiqui, nas proximidades do n° 237, na Cohab Benedito Pinto Ferreira Braga. Foi lida a 
Indicação n° 094/2021, de autoria do Vereador Marcos José Vituri e assinada por todos os 
Senhores Vereadores presentes, solicitando que seja feita uma lombada na Vicinal Pedro 
Floriano, em frente a casa do Senhor Antônio Campanholo. Foi lida a Indicação n° 095/2021, 
de autoria da Vereadora Maria Ribeiro de Novaes Gregio e assinada por todos os Senhores 
Vereadores presentes, solicitando que seja realizada a pavimentação asfaltica da Rua 
Argemiro Cremonesi; e entre a Rua Terezina e a Rua Quatro, na COHAB Hercilio Pereira. Foi 
lida a Indicação n° 096/2021, de autoria do Vereador Rodrigo Luiz de Oliveira Mota e 
assinada por todos os Senhores Vereadores presentes, solicitando que seja criada a creche 
do idoso. Foi lida a Indicação n° 097/2021, de autoria do Vereador Rodrigo Luiz de Oliveira 
Mota e assinada por todos os Senhores Vereadores presentes, solicitando que seja realizada 
a pavimentação asfáltica na Rua Jatai, entre a Rua Pernambuco e a Rua Maranhão. Foi lida a 
Indicação n° 098/2021, de autoria do Vereador Rodrigo Luiz de Oliveira Mota e assinada por 
todos os Senhores Vereadores presentes, solicitando que seja instalado dois braços de luz na 
Rua Jatai, entre a Rua Pernambuco e a Rua  Maranhao.  Foi lida a Indicação n°099/2021, de 

autoria do Vereador  David  Rodrigues Meneses e assinada por todos os Senhores Vereadores 
presentes, solicitando que seja dada destinação adequada ao prédio público localizado na 
Rua Rio Preto. Foi lida a Indicação n° 100/2021, de autoria do Vereador  David  Rodrigues 
Meneses e assinada por todos os Senhores Vereadores presentes, solicitando que sejam 
realizados estudos visando a instalação de um redutor de velocidade na altura do n° 1147 da 
Rua Para. Foi lida a Indicação n° 101/2021, de autoria da Vereadora Marcia Fatima Alves da 
Silva e assinada por todos os Senhores Vereadores presentes, solicitando que seja realizada 
a construção dos canais destinados a coletar e conduzir as aguas superficiais das vias e 
calçadas, popularmente conhecidos como "sarjetões", na Av. Dos Andradas, esquina com a 
rua  Dr.  Osvaldo. Foi lida a Indicação n° 102/2021, de autoria da Vereadora Marcia Fatima 
Alves da Silva e assinada por todos os Senhores Vereadores presentes, solicitando que seja 
construída junto a Santa Casa de Misericórdia, uma Sala de Descompressão. As Indicações 
foram encaminhadas ao senhor Prefeito Municipal para as devidas providências. Em seguia, 
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foi apresentado ao Plenário, o Balancete da Receita e Despesa do Mês de Julho de 2021, do 
Legislativo Municipal, que fica à 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 Vereadores dispensaram a oratória. Não havendo 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 Projetos de Leis n°036, 037, 038, 039, 040 e 041/2021, 
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. Posteriormente, a Senhora Presidente colocou o Requerimento em 
discussão e votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade e assim incluídas as 
proposituras na Ordem do Dia da presente Reunião. Em seguida foram lidos os Projetos de 
Leis n° 036, 037, 038, 039, 040 e 041/2021, 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, sendo os mesmos aprovados por unanimidade 
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 Rodrigo Luiz de Oliveira Mota, Katia Cristina Siebra, Célio Moreira, 
José Amauri Pinheiro da Silva,  David  Rodrigues Meneses, Márcia Fatima Alves da Silva. 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 16 de 
agosto de 2021 (segunda-feira), ás 19:00 horas. Não havendo mais oradores e nada mais a 
ser tratado na presente Reunião Ordinária, e sendo vinte horas e quarenta 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 	 olicitado para que se 

lavrasse a competente Ata dos trabalhos para const 	 mara Municipal de 

Urânia, que depois de lida e aprovada vai assinada 
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MARIA RIBEIR DE OVAES GREGIO 
Presidente ice-Presidente 

MARCOS JOSÉ VITURI 
2° Secretário 
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