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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE URANIA, DA 

DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA VINTE E UM DE FEVEREIRO DO ANO 

DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 

- PRESENÇA DOS SENHORES VEREADORES - 

CÉLIO MOREIRA - JOSÉ AMAURI PINHEIRO DA SILVA - KATIA CRISTINA SIEBRA - MARCOS 

JOSÉ VITURI - RODRIGO LUIZ DE OLIVEIRA MOTA - MÁRCIA FATIMA ALVES DA SILVA - 

MARIA RIBEIRO DE NOVAES GREGIO. 

Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, as 
dezenove horas dezoito minutos, na  Camara  Municipal de  Urania  - Plenário "Antônio Luiz 
Cintra", junto à sala de Reuniões, situado à Avenida Presidente  Kennedy,  n2  1474, foi realizada 
a Segunda Reunido 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 Reunido em nome de Deus. Após a chamada para 
confirmação de presença, realizada pela Edil Secretária, a Excelentíssima Senhora Marcia 
Fatima Alves da Silva, ficou constatado que a Vereadora Marinete Munhoz Borges Saracuza, não 
estava presente na Reunido. Em seguida, a Senhora Presidente convidou a Vereadora Katia 
Cristina Siebra para realizar a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos 8, 34-
38; 9, 1. Logo após, a Senhora Presidente solicitou a leitura da Ata da Reunido anterior e então, 
foi lido o Requerimento da Vereadora Katia Cristina Siebra, 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 12  Sessão 
Ordinária, realizada no dia 21 de fevereiro de 2022, 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 e então foram lidas as seguintes matérias: 
Projeto de Lei n2  017/2022, de autoria do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a 
Suplementar Crédito Adicional Especial e da outras providências; Projeto de Lei n2  018/2022, 
de autoria do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a Doar Terrenos no Cemitério 
Municipal de  Urania  e da outras providências; Projeto de Lei n2  019/2022, de autoria do 
Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a Abertura de Crédito Adicional Especial e da 
outras providencias; Projeto de Lei Complementar n2  005/2022, de autoria do Executivo, que 

altera a Lei Complementar n2  009/2017 e cria 02 (dois) cargos de provimento efetivo de 
Monitor de Praticas Esportivas. 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, foram lidas as seguintes Indicações: 
Indicação n2  007/2022, de autoria da Vereadora Katia Cristina Siebra e assinada por todos os 
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Senhores Vereadores presentes, solicitando que seja realizada a manutenção da galeria de 
águas pluviais paralela A Avenida Barão do Rio Branco; Indicação n° 008/2022, de autoria do 
Vereador Rodrigo Luiz de Oliveira Mota e assinada por todos os Senhores Vereadores 
presentes, solicitando que seja realizada a aquisição e distribuição de venenos contra 
escorpiões A toda população uraniense. As Indicações foram encaminhadas ao Senhor Prefeito 
Municipal para as devidas providências. Terminada a matéria, a Senhora Presidente Maria 
Ribeiro de Novaes Gregio solicitou A Edil Secretária para que fizesse a chamada dos Senhores 
Vereadores para o Uso da Palavra pela ordem de inscrição e, todos os Vereadores dispensaram 
a oratória. Não havendo oradores, a Senhora Presidente deu um recesso de quinze minutos para 
as Comissões Permanentes analisarem os Projetos em pauta e exararem os devidos pareceres. 
Após o recesso, e reiniciando os trabalhos da presente Reunido na Ordem do Dia, a Senhora 
Presidente solicitou A Edil Secretária para que fizesse a leitura da Matéria que constava da 
pauta. Em seguida, foi lido o Requerimento solicitando para que os Projetos de Leis n2  017, 018 
e 019/2022, de autoria do Executivo, que serão discutidos e votados em primeira e 'Mica 
discussão e votação, e o Projeto de Lei Complementar n2  005/2022, também de autoria do 
Executivo, que será discutido e votado em primeira discussão e primeira votação, com 
pareceres das Comissões Permanentes fossem incluídos na Ordem do Dia da presente reunido, 
por se tratarem de matérias legais e constitucionais. 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 Reunido. Em seguida, foram lidos 
os Projetos de Leis n2  017, 018 e 019/2022, de autoria do Executivo e, logo após, a Senhora 
Presidente colocou-os em discussão e, não havendo oradores, colocou-os em votação, sendo os 
mesmos aprovados por unanimidade A sanção. Em seguida, foi lido o Projeto de Lei 
Complementar n° 005/2022, de autoria do Executivo 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. Não havendo mais matérias para discussão e 
votação na Ordem do Dia, a presente Reunido foi encaminhada para as Explicações Pessoais e, 
pela ordem de inscrição, usaram a palavra os seguintes Vereadores: Katia Cristina Siebra, José 
Amauri Pinheiro da Silva e  David  Rodrigues Meneses, que explanou sobre suas três Indicações 
que, posteriormente serão protocoladas na Prefeitura Municipal, sendo as seguintes: Indicação 
n° 009/2022, de autoria do Vereador  David  Rodrigues Meneses e assinada por todos os 
Senhores Vereadores presentes, solicitando a criação e encaminhamento a esta Casa de Leis de 
Projeto de Lei (no campo tributário) que vise conceder prazo razoável para que entre a 
assinatura de contrato junto A Caixa Econômica Federal (ou outra instituição financeira) e os 
registros de praxe junto a Prefeitura Municipal (ITBI), os mutuários não sejam penalizados com 
o pagamento de multas; Indicação n2  010/2022, de autoria do Vereador  David  Rodrigues 
Meneses e assinada por todos os Senhores Vereadores presentes, solicitando que sejam 
realizados estudos com o objetivo de implementar medidas efetivas de sinalização de trânsito 
no cruzamento da Avenida Presidente  Kennedy  com a Avenida Brasil, para que veículos não 
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transitem nesta última pela contramão de direção; Indicação n° 011/2022, de autoria do 
Vereador  David  Rodrigues Meneses e assinada por todos os Senhores Vereadores presentes, 
solicitando que sejam realizados estudos com o objetivo de implantar sistema de 
monitoramento eletrônico na cidade de Urânia com a instalação de  cameras  de vigilância em 
pontos estratégicos. Os demais Senhores Vereadores dispensaram a oratória. A seguir, não 
havendo mais oradores, a Senhora Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária será 
no dia 07 de março de 2022 (segunda-feira), As 19:00 horas. Não havendo mais oradores e nada 
mais a ser tratado na presente Reunido Ordinária, e sendo vinte e horas e treze minutos, a 
Senhora Presidente Maria Ribeiro de Novaes Gregio encerrou os trabalhos da presente Reunido 
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 	rani que depois de lida e 
aprovada vai assinada na forma abaixo. 

hc, 
MARIA RIBEIRO DE NOVAES GREGIO 	 CELIO MOREIRA 

Presidente 	 Vice-Pr- sente 

MAR 	SE V TURI 

2° Secretário 
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