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ATA DA DÉCIMA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE URANIA, DA DÉCIMA 
QUINTA LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA VINTE DE SETEMBRO 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 - MÁRCIA FATIMA ALVES DA SILVA - MARIA RIBEIRO DE NOVAES GREGIO. 

Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, as dezenove horas e 

dezoito minutos, na  Camara  Municipal de  Urania  - Plenário "Antônio Luiz Cintra", junto a sala de Reuniões, situado 
a Avenida Presidente  Kennedy,  n° 1474, foi realizada a Décima Quarta 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 Marcia Fatima Alves da Silva, ficou 
constatado que todos os Vereadores estavam presentes na Reunião. Em seguida, a Senhora Presidente convidou 
a Vereadora Marinete Munhoz Borges Saracuza para realizar a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Lucas, 8, 16-18. Logo após, a Senhora Presidente solicitou a leitura da Ata da Reunião anterior e então, 
foi lido o Requerimento do Vereador Rodrigo Luiz de Oliveira Mota, solicitando a dispensa da leitura da mesma. A 
Senhora Presidente colocou o Requerimento do Vereador em discussão e votação e foi o mesmo aprovado por 
unanimidade, sendo assim dispensada a leitura da Ata da 13a  Sessão Ordinária, realizada no dia 08 de setembro 
de 2021, que após, foi assinada sem restrições. Em seguida, a Senhora Presidente solicitou à Edil Secretaria para 
que fizesse a leitura da matéria que constava da pauta do Expediente. Foi lido o Convite a todos os Vereadores e 
população, para a Audiência Pública a ser realizada no dia 23 de setembro, as 18:30, no Prédio da  Camara  
Municipal de  Urania,  para tornar público o Projeto de Lei n° 054/2021, de 15 de setembro de 2021, o qual "Estima 
a Receita e Fixa as Despesas do Município de  Urania  para o exercício de 2022", e que  sera  objeto de discussão. 
Em seguida, foram lidos os seguintes Projetos: Projeto de Lei n°051/2021, de autoria do Executivo, que autoriza o 
Executivo Municipal a Doar Terreno no Cemitério Municipal de  Urania  e da outras providências; Projeto de Lei n° 
052/2021, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a Abertura de Crédito Adicional Especial, autorizado através 
da Portaria GM/MS n° 2.237 de 2 de setembro de 2021; Projeto de Lei n° 053/2021, de autoria do Executivo, que 
autoriza o Executivo Municipal a abrir Crédito Adicional Especial e da outras providências. Posteriormente, a 
Senhora Presidente colocou-os em deliberação e, não havendo oradores, as proposituras foram encaminhadas as 
Comissões Permanentes para os devidos pareceres. Em seguida, foi lido Projeto de Lei n° 054/2021, de autoria do 
Executivo, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de  Urania  para o exercício de 2022. 
Posteriormente, a Senhora Presidente colocou o Projeto em deliberação e, não havendo oradores, a propositura 
foi encaminhada a Comissão de Finanças e Orçamento para estudos e analises, podendo receber emendas 

apresentadas pelos Vereadores e pela comunidade, no prazo de 10 dias. Em seguida foram lidos os seguintes 
Projetos: Projeto de Lei n° 046/2021, de autoria do Executivo, que dispõe sobre o envio dos anexos da Lei do 
Plano Plurianual para o quadriênio 2022/2025 e da outras providências; Projeto de Lei n° 047/2021, de autoria do 
Executivo, que dispõe sobre os anexos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022 e da outras 
providências. Posteriormente, a Senhora Presidente colocou-os em deliberação e, não havendo oradores, as 
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proposituras foram encaminhadas ás Comissões Permanentes para os devidos pareceres. Em seguida, foi lida a 
Moção de Pesar n° 002/2021, de autoria do Vereador  David  Rodrigues Meneses e assinada por todos os 
Senhores Vereadores, pelo falecimento da Sra, Neuseli Maria de Brito Pires, que foi Vereadora na Câmara 
Municipal de Urânia por três mandatos consecutivos: 2001-2004, 2005-2008 e 2009-2012 e candidata a prefeita 
em 2012, foi também Primeira-Dama do município e presidente do Fundo Social de Solidariedade por 8 anos. 
Posteriormente, a Senhora Presidente colocou a Moção em discussão e, fizeram o uso da palavra os Vereadores: 
José Amauri Pinheiro da Silva, Marinete Munhoz Borges Saracuza, Célio Moreira, Katia Cristina Siebra, Rodrigo 
Luiz de Oliveira Mota, Márcia Fatima Alves Da Silva e Maria Ribeiro de Novaes Gregio. Em seguida, a Senhora 
Presidente deixou aberta a tribuna para que, caso quisessem, membros da família homenageada fizessem o Uso 
da Palavra e, comentaram sobre a Moção o Senhor Joaquim Pires da Silva, Esposo de Neuseli, e a Senhora 
Patricia Pires  Yamada,  umas das filhas da homenageada. Em seguida, comentou sobre a Moção o Vereador  
David  Rodrigues Meneses. Não havendo mais oradores, a Senhora Presidente colocou a Moção de Pesar n° 
002/2021, de autoria do Legislativo, em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade e encaminhada a 
família enlutada. Em seguida, foram lidas as seguintes Indicações: Indicação n° 117/2021, de autoria da 
Vereadora Katia Cristina Siebra e assinada por todos os Senhores Vereadores presentes, solicitando que se 
verifique a possibilidade legal de se providenciar o fornecimento de café da manhã aos Servidores da Prefeitura 
Municipal, principalmente para os braçais e motoristas que atuam diretamente na infraestrutura; Indicação n° 
118/2021, de autoria da Vereadora Maria Ribeiro de Novaes Gregio e assinada por todos os Senhores Vereadores 
presentes, solicitando que seja refeita a pintura da Quadra Poliesportiva da COHAB Hercilio Pereira. Além do 
mais, que seja realizada a instalação de refletores nos dois lados da quadra. Por fim, que seja instalado um 
bebedor de água na Quadra Poliesportiva; Indicação n° 119/2021, de autoria da Vereadora Maria Ribeiro de 
Novaes Gregio e assinada por todos os Senhores Vereadores presentes, solicitando que seja feita a instalação de 
iluminação na parte externa do Centro Comunitário da COHAB Hercilio Pereira; Indicação n° 120/2021, de autoria 
do Vereador Célio Moreira, solicitando que seja feita a instalação de uma lixeira pública na Marginal Pedro 
Floriano (nas proximidades da Fazenda Jatobá e o Comércio de Ração Animal de propriedade do Sr.  Levi),  do a 
retirada do D.M.E. (Deposito Excedente de Material), defronte ao loteamento Jardim Campo Belo; Indicação n° 
121/2021, de autoria do Vereador Rodrigo Luiz de Oliveira Mota e assinada por todos os Senhores Vereadores 
presentes, solicitando que sejam plantados Ipês ao longo da Vicinal José Francisco Pereira — "TRANCHICO"; 
Indicação n° 122/2021, de autoria do Vereador Rodrigo Luiz de Oliveira Mota e assinada por todos os Senhores 
Vereadores presentes, solicitando que seja feito um Projeto de Calçamento nos imóveis em que não há essa 
melhoria, de famílias de baixa renda; Indicação n° 123/2021, de autoria do Vereador  David  Rodrigues Meneses e 
assinada por todos os Senhores Vereadores presentes, solicitando que seja realizada a pavimentação asfáltica do 
trecho no prolongamento da Avenida Presidente  Kennedy,  sentido ao bairro rural Córrego do Cascavel, onde 
margeia os loteamentos MNEMOSINE e MONTE VERDE, As Indicações foram encaminhadas ao senhor Prefeito 
Municipal para as devidas providências. Dando sequência à presente Reunião, foi lido o Balancete da Receita e da 
Despesa, da Câmara Municipal de Urânia, referente ao mês de agosto de 2021, que fica à disposição dos 
Senhores Vereadores e de toda a população. Terminada a matêria, a Senhora Presidente Maria Ribeiro de 
Novaes Gregio solicitou 6 Edil Secretária para que fizesse a chamada dos Senhores 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 â Edil Secretária para que fizesse a leitura da Matéria que constava da pauta. 
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Foram lidos os Requerimento solicitando para que os Projetos de Leis n° 051, 052 e 053/2021 e os Projetos de 
Leis n° 046 e 047/2021, todos de autoria do Executivo e com pareceres favoráveis das Comissões Permanentes, 
para que fossem incluídos na Ordem do Dia da presente Reunião para serem discutidos e votados em primeira e 
única discussão e votação e em primeira discussão e votação, respectivamente. Posteriormente, a Senhora 
Presidente colocou os Requerimentos em discussão e votação, sendo os mesmos aprovados por unanimidade e 
assim incluídas as proposituras na Ordem do Dia da presente Reunião. Em seguida foram lidos os Projetos de 
Leis n° 051, 052 e 053/2021, 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 à sanção. Em seguida, foram lidos os seguintes Projetos com pareceres das 
Comissões Permanentes: Projeto de Lei n° 026/2021, de autoria do Executivo, que "dispõe sobre o Plano 
Plurianual para o período 2022/2025 para o município de Urânia e dá outras providências" e Projeto de Lei n° 
027/2021, de autoria do Executivo, que "dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 2022 e dá 
outras providências", aos quais já haviam sido aprovados em primeira discussão e primeira votação, na 10a 
Reunião Ordinária, do dia 21 de junho de 2021, e que permaneceram nas Comissões para estudo e análise. 
Posteriormente, a Senhora Presidente colocou-os em segunda discussão e segunda votação, sendo os mesmos 
aprovados por unanimidade à sanção. Na sequência, foram lidos os Projetos de Leis n° 046 e 047/2021, com 
pareceres favoráveis das Comissões, onde estavam em estudo e análise. Posteriormente, a Senhora Presidente 
colocou-os em primeira discussão e primeira votação, sendo os mesmos aprovados por unanimidade. 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: Katia Cristina Siebra, Rodrigo 
Luiz de Oliveira Mota,  David  Rodrigues Meneses, José Amauri Pinheiro da Silva. Os demais Senhores Vereadores 
dispensaram a oratória. A seguir, não havendo mais oradores, a Senhora Presidente informou que a devido ao 
feriado do dia 05 de outubro, terça feira, e ao ponto facultativo que o antecede na segunda-feira, 04 de outubro, a 
próxima Sessão Ordinária será no dia 06 de outubro de 2021 (quarta-feira), às 19:00 horas. Não havendo mais 
oradores e nada mais a ser tratado na presente Reunião Ordinária, e sendo vinte e uma horas e dezessete 
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-de rabalhos para constar dos 
anais da Câmara Municipal de Urânia, que depois de lida e aprovada vai assinada na for 	abaixo. 

—40 MOREIRA-
Vice-Presidente 

MARCOS  JOSE  VITURI 
2° Secretário 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

