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ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE URANIA, DA DÉCIMA QUINTA 
LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA DEZOITO DE ABRIL DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 

Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, as dezenove horas 
e dezessete minutos, na  Camara  Municipal de  Urania  - Plenário "Antônio Luiz Cintra", junto à sala de 
Reuniões, situado a Avenida Presidente  Kennedy,  n° 1474, foi realizada a Sexta 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 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 estavam presentes na 
Reunião os seguintes Vereadores: Célio Moreira,  David  Rodrigues Meneses, Jose Amauri Pinheiro da 
Silva, Katia Cristina Siebra, Marcia Fatima Alves da Silva, Marcos José Vituri, Marinete Munhoz Borges 
Saracuza, Rodrigo Luiz de Oliveira Mota e Maria Ribeiro de Novaes Gregio. Em seguida, a Senhora 
Presidente convidou o Vereador Célio Moreira para realizar a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Mateus 28, 8-15. Logo após, a Senhora Presidente solicitou a leitura da Ata da Reunião anterior 
e então, foi lido o Requerimento do Vereador Célio Moreira, solicitando a dispensa da leitura da mesma. 
Em seguida, 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 52  Sessão Ordinária, 
realizada no dia 04 de abril 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 foi lido o Projeto de Lei n2  024/2022, de autoria do Executivo, que autoriza 
o Executivo Municipal a Abertura de Crédito Adicional Especial e da outras providências. 
Posteriormente, a Senhora Presidente colocou-o em deliberação e, não havendo oradores, a propositura 
foi encaminhada as Comissões Permanentes para os devidos pareceres. Posteriormente, foram lidas as 
seguintes Indicações: Indicação n° 026/2022, de autoria do Vereador  David  Rodrigues Meneses e 
assinada por todos os Senhores Vereadores presentes, solicitando que sejam realizados cursos de 
capacitagdo tecnológica à terceira idade; Indicação n° 027/2022, de autoria do Vereador Marcos José 
Vituri e assinada por todos os Senhores Vereadores presentes, solicitando a aquisição de um veiculo 
automotor do tipo  van,  adaptada para cadeirantes, para o transporte dos pacientes com deficiência ou 
mobilidade reduzida; Indicação n° 028/2022, de autoria da Vereadora Maria Ribeiro de Novaes Gregio 
e assinada por todos os Senhores Vereadores presentes, solicitando que seja feita a disponibilização de 
um veiculo automotor para fazer o transporte dos funcionários da empresa  "Alpha".  As Indicações foram 
encaminhados ao Senhor Prefeito Municipal para as devidas providencias. Posteriormente, foi 
apresentado ao plenário o Balancete da Receita e da Despesa, da  Camara  Municipal de  Urania,  referente 
ao mês de Março de 2022, que fica à disposição dos Senhores Vereadores e de toda a população. 
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, 
onde todos os Senhores Vereadores dispensaram a oratória. Não havendo mais oradores, a Senhora 
Presidente deu um recesso de quinze minutos para as Comissões Permanentes analisarem o Projeto em 
pauta e darem 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 
LU1131A1Vd d pui. Liri cguiUa, foi lido o Requerlillei1t0 solicitando para que o rrojeto de Lei nY 
024/2022, de autoria do Executivo, que  sera  discutido e votado em primeira e única discussão e votação, 
com pareceres favoráveis das Comissões Permanentes, seja incluído na Ordem do Dia da presente 
Reunião, por se tratar de matéria legal e constitucional. Posteriormente, a Senhora Presidente colocou 
o Requerimento em discussão e votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade e assim incluída a 
propositura na Ordem do Dia da presente Reunido. Em seguida, foi lido o Projeto de Lei n° 024/2022, 
de autoria do Executivo, e, logo após, a Senhora Presidente colocou-o em discussão e, não havendo 
oradores, colocou-o em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade à sanção. Não havendo mais 
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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 seguintes Vereadores: Marcos José 
Vituri e  David  Rodrigues Meneses. Os demais Vereadores dispensaram a oratória. A seguir, não havendo 
mais oradores, a Senhora Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária será no dia 02 de maio 
de 2022, segunda-feira, As 19:00 horas. Não havendo mais oradores e nada mais a ser tratado na 
presente Reunião Ordinária, e sendo vinte horas 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 par 	os anais da  Camara  
Municipal de Urânia, que depois de lida e aprovada, vai assinada 
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