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ATA DA DÉCIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE URANIA, DA DÉCIMA 
QUINTA LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA DEZESSEIS DE NOVEMBRO 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 - RODRIGO LUIZ DE OLIVEIRA MOTA- MARCIA FATIMA 
ALVES DA SILVA — MARINETE MUNHOZ BORGES SARACUZA - MARIA RIBEIRO DE NOVAES 
GREGIO. 

Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um, às 
dezenove horas e vinte 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 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 
Excelentíssima Senhora Márcia Fatima Alves da Silva, ficou constatado que todos os Vereadores estavam 
presentes na Reunião. Em seguida, a Senhora Presidente convidou a Vereadora Katia Cristina Siebra para 
realizar a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, 17, 26-37. 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 5a Sessão Extraordinária, realizada no dia 10 de novembro de 2021, que após, 
foi aprovada e assinada sem restrições. Em seguida, a Senhora Presidente solicitou à Edil Secretária para 
que fizesse a leitura da matéria que constava da pauta do Expediente. Em seguida, foram lidas as seguintes 
proposituras: Projeto de Lei n° 062/2021, de autoria do Executivo, que altera dispositivo da Lei n° 3.515, de 18 
de maio de 2021 que "Dispõe sobre o Desdobro de  Area  Urbana e dá outras providências."; Projeto de Lei n° 
063/2021, de autoria do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a Doar Terreno no Cemitério Municipal 
de Urânia dá outras providências; Projeto de Lei Complementar n° 004/2021, de autoria do Executivo, que 
dispõe sobre a Reestruturação do Regime Próprio de Previdência Social do Município de Urânia e dá outras 
providências. Posteriormente, a Senhora Presidente colocou os Projetos em deliberação e, não havendo 
oradores, as proposituras foram encaminhadas ás Comissões Permanentes para os devidos pareceres. Foi 
lido o Projeto de Lei n° 010/2021, de autoria do Legislativo, que dispõe sobre a Alteração da Denominação da 
Estrada Rural  URN-155; Posteriormente, a Senhora Presidente colocou o Projeto em deliberação e, 
comentaram sobre a propositura os seguintes Vereadores: José Amauri Pinheiro da Silva, Katia Cristina 
Siebra,  David  Rodrigues Meneses, Célio Moreira e Rodrigo Luiz de Oliveira Mota. Não havendo mais 
oradores, a propositura foi encaminhada às Comissões Permanentes para os devidos pareceres. Em seguida, 
foram lidas as seguintes Indicações: Indicação n° 136/2021, de autoria da Vereadora Katia Cristina Siebra e 
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assinada por todos os Senhores Vereadores presentes, solicitando que sejam realizadas no Cemitério 
Municipal obras que especifica; Indicação n° 137/2021, de autoria da Vereadora Katia Cristina Siebra e 
assinada por todos os Senhores Vereadores presentes, solicitando que sejam instaladas placas de 
identificação com o nome na Estrada Rural  URN  155 - Francisco Fação e em todas as estradas rurais do 
município de Urânia; Indicação n° 138/2021, de autoria do Vereador Rodrigo Luiz de Oliveira Mota e assinada 
por todos os Senhores Vereadores presentes, solicitando que seja disponibilizado um PSICÓLOGO com 
atendimento exclusivo nos Setores da Saúde, inclusive em escalas de plantão, na Santa Casa e Unidades 
Básicas de Saúde — ESF I, II e Ill; Indicação n° 139/2021, de autoria do Vereador Rodrigo Luiz de Oliveira 
Mota e assinada por todos os Senhores Vereadores presentes, solicitando que seja realizada a reforma 
completa a titulo de urgência da Praça localizada na Avenida Getúlio Vargas esquina com a Rua  Teresina,  no 
Bairro Nossa Senhora de Fátima; Indicação n° 140/2021, de autoria do Vereador Rodrigo Luiz de Oliveira 
Mota e assinada por todos os Senhores Vereadores presentes, solicitando que seja realizada a reforma do 
calçamento existente em frente ao prédio da Antiga Associação Antialcoólica, localizada na Avenida 
Presidente  Kennedy,  ao lado do prédio desta Câmara Municipal; Indicação n° 141/2021, de autoria do 
Vereador  David  Rodrigues Meneses e assinada por todos os Senhores Vereadores, solicitando para que 
sejam realizadas melhorias na quadra de areia existente no Recinto de Exposições; As Indicações foram 
encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as devidas providências. Em seguida, foi lido o Balancete 
da Receita e da Despesa, da Câmara Municipal de Urânia, referente ao mês de outubro de 2021, que fica à 
disposição dos Senhores Vereadores e de toda a população. Terminada a matéria, 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, no qual 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 6 Edil 
Secretária para que fizesse a leitura da Matéria que constava da pauta. Foram lidos os seguintes 
Requerimentos: Requerimento solicitando para que os Projetos de Leis n° 062 e 063/2021, de autoria do 
Executivo e o Projeto de Lei n°010/2021, de autoria do Legislativo, com pareceres favoráveis das Comissões 
Permanentes, fossem incluídos na Ordem do Dia da presente Reunião para serem discutidos e votados em 
primeira e única discussão e votação; Requerimento solicitando para que o Projeto de Lei Complementar n° 
004/2021, de autoria do Executivo, com pareceres favoráveis das Comissões Permanentes, fosse incluído na 
Ordem do Dia da presente Reunião para ser discutido e votado em primeira discussão e primeira votação. 
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° 062 e 063/2021, de autoria do Executivo e o Projeto de Lei n° 
010/2021, de autoria do Legislativo, com pareceres favoráveis das Comissões Permanentes e, logo após, a 
Senhora Presidente colocou-os em discussão e, não havendo oradores, colocou-os em votação, sendo os 
mesmos aprovados por unanimidade 6 sanção. Foi lido o Projeto de Lei Complementar n° 004/2021, de 
autoria do Executivo, com pareceres favoráveis das Comissões Permanentes e, logo após, a Senhora 
Presidente colocou-o em primeira discussão e, não havendo oradores, colocou-o em primeira votação, sendo 
o mesmo aprovado por unanimidade 6 sanção. Não havendo mais matérias para discussão e votação na 
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Ordem do Dia, a presente Reunião foi encaminhada para as Explicações Pessoais e, pela ordem de inscrição, 
usou a palavra a Vereadora Katia Cristina Siebra, que usou o momento para explanar sobre o pedido 
realizado pelo Senhor Valter Fação para a colocação de uma placa de identificação com o novo nome da 
Estrada Rural  URN-155, que, após aprovação do Projeto de Lei n° 010/2021, de autoria do Legislativo, passa 
a se chamar Estrada Francisco Fação. A Vereadora contou também um pouco da história do homenageado 
que não está mais entre nós, o Senhor Francisco Fação. Ainda nas Explicações Pessoais, fizeram uso da 
palavra os seguintes Vereadores: Marinete Munhoz Borges Saracuza,  David  Rodrigues Meneses, Rodrigo 
Luiz de Oliveira Mota, Márcia Fátima Alves da Silva e José Amauri Pinheiro da Silva. Os demais Senhores 
Vereadores dispensaram a oratória. Em seguida, a Senhora Presidente deixou aberta a tribuna para que, 
caso quisessem, algum membro da família Fação fizesse o Uso da Palavra e, agradeceu pela aprovação do 
Projeto o Senhor Laércio, filho do Senhor Francisco Fação, que levará o seu nome na Estrada  URN-155. A 
seguir, não havendo mais oradores, a Senhora Presidente informou que, a próxima Sessão Ordinária será no 
dia 06 de dezembro de 2021 (segunda-feira), às 19:00 horas. Não havendo mais oradores e nada mais a ser 
tratado na presente Reunião Ordinária, e sendo vinte horas e quarenta e dois 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 e- 	.nstar dos anais da Câmara 
Municipal de Urânia, que depois de lida e aprovada vai assinada na f ma abaix 

MARIA RIBEIRaPNWAES GREGIO 
Presidente 
	

Vice-Presidente 
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