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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE URANIA, DA DÉCIMA 
QUINTA LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA CINCO DE SETEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E 
DOIS. 

Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, as dezenove horas e 
vinte e oito minutos, na  Camara  Municipal de  Urania  — Plenário "Antônio Luiz Cintra", junto à sala de Reuniões, 
situado à Avenida Presidente  Kennedy,  n° 1474, foi realizada a Décima Terceira 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 Marcia 
Fatima Alves da Silva, ficou constatado que estavam presentes na Reunião os seguintes Vereadores: Célio 
Moreira,  David  Rodrigues Meneses, José Amauri Pinheiro da Silva, Katia Cristina Siebra, Márcia 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 Jose Amauri Pinheiro da Silva para 
realizar a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus 6, 6-11. Logo após, a Senhora 
Presidente solicitou a leitura da Ata da Reunião anterior e então, foi lido o Requerimento de autoria do Vereador 
José Amauri Pinheiro da Silva à Presidência da Casa, 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 12a  Sessão Ordinária, realizada no dia 15 de 
agosto de 2022, que após, foi aprovada e assinada sem restrições. Dando andamento, 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 proposituras: Projeto de Lei n° 053/2022, de autoria do Executivo, que institui o 
programa  Pro  Universitário para o fim de conceder bolsas de estudo para ensino superior de graduação aos 
alunos de baixa renda domiciliados no Município de  Urania  e dá outras providências; — comentado pelo 
Vereador José Amauri Pinheiro da Silva e  David  Rodrigues Meneses; Projeto de Emenda n° 002/2022, 
Modificativa, de autoria do Legislativo, que modifica o Artigo 2° do Projeto de Lei n° 054/2022, de autoria do 
Executivo; — comentado pelo Vereador  David  Rodrigues Meneses; Projeto de Lei n° 054/2022, de autoria do 
Executivo, juntamente com a Emenda n° 002/2022, de autoria do Legislativo, que autoriza o Executivo Municipal 
a instituir o Programa de Recuperação Fiscal de  Urania  — REFIS, no exercício de 2022; Projeto de Lei 
Complementar n° 009/2022, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a alteração do artigo 46 da Lei 
Complementar n°001/2010 e suas alterações posteriores; - comentado pelo Vereador José Amauri Pinheiro da 
Silva; Projeto de Lei Complementar n° 010/2022, de autoria do Executivo, que altera a Lei Complementar n° 
009/2017 e cria 01 (um) cargo de provimento efetivo de Assessor Jurídico; Projeto de Lei Complementar n° 
011/2022, de autoria do Executivo, que altera a estrutura do quadro de cargos de provimento efetivo do 
Município de  Urania  para extinguir, alterar nomenclatura e criar cargos de Psicólogos e da outras providências; 
Projeto de Lei Complementar n° 012/2022, de autoria do Executivo, que altera a Lei Complementar Municipal 
n° 004/2015, a Lei Complementar n° 009/2017 e cria 01 (um) cargo de provimento efetivo de Controlador 
Interno. Após colocadas em deliberação pela Presidência e não havendo mais oradores, as proposituras foram 
encaminhadas as Comissões Permanentes para os devidos pareceres. Em seguida, foi lido o Projeto de 
Decreto Legislativo n° 005/2022, de autoria do Legislativo, que conceae o TIWIO ae c iaaaao rionorario de  
Urania  ao Padre Eduardo Alves de Lima. A Senhora Presidente colocou o Projeto em deliberação e fizeram 
uso da palavra os Vereadores José Amauri Pinheiro da Silva,  David  Rodrigues Meneses, Célio Moreira, Marcia 
Fatima Alves da Silva, Rodrigo Luiz de Oliveira Mota e Marcos José Vituri. Em seguida, não havendo mais 
oradores, a Senhora Presidente deixou aberta a tribuna aos munícipes, para que, caso quisessem, 
comentassem sobre a presente homenagem e sendo assim, como forma de agradecimento, usaram a palavra 
a Senhora  Yolanda  Sugaya  Nakao,  a Senhora Genoveva Filié Boton e a Senhora lzenir Fatima de Lima Souza. 
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Não havendo mais oradores, a propositura foi encaminhada as Comissões Permanentes para os devidos 
pareceres. Após, foram lidas as seguintes Indicações: Indicação n° 050/2022, de autoria do Vereador  David  
Rodrigues Meneses e assinada por todos os Senhores Vereadores presentes, solicitando que seja intensificado 
o procedimento de regagem com caminhão pipa (água) na estrada de terra que leva ao Morangos Urânia — 
Turismo Rural, especialmente nos finais de semana durante a temporada do turismo rural, bem como a 
pavimentação asfáltica no prolongamento da Avenida Presidente  Kennedy,  sentido ao bairro rural Córrego do 
Cascavel, onde margeia os loteamentos Mnernósine e Monte Verde; Indicação n° 051/2022, de autoria do 
Vereador  David  Rodrigues Meneses e assinada por todos os Senhores Vereadores presentes, solicitando que 
seja feita a instalação de placas com nomes de ruas e números nas casas no Jardim São Paulo; Indicação n° 
052/2022, de autoria do Vereador  David  Rodrigues Meneses e assinada por todos os Senhores Vereadores 
presentes, solicitando que seja realizado o conserto/manutenção, ou gestão para tanto, de postes de iluminação 
pública localizados na Marginal Projetada (em frente a Decore Jardim) e na Rua Fortaleza, altura no n° 1990 
(próximo ao cruzamento com a Rua Guanabara); Indicação n° 053/2022, de autoria da Vereadora Katia Cristina 
Siebra e assinada por todos os Senhores Vereadores presentes, solicitando que seja feita a instalação de 
bebedouros na praça de recreação localizada no Jardim São Paulo; Indicação n° 054/2022, de autoria da 
Vereadora Katia Cristina Siebra e assinada por todos os Senhores Vereadores presentes, solicitando que seja 
realizada uma reforma no estádio municipal, principalmente nos banheiros e nos vestiários dos jogadores. As 
Indicações foram encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as devidas providências. Por final, foi 
apresentado ao Plenário, os Balancetes da Receita e da Despesa, da Câmara Municipal de Urânia, referentes 
aos meses de Maio, Junho e Julho de 2022, que ficam 6 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 Senhores Vereadores para o Uso da Palavra pela ordem de 
inscrição. Usaram a tribuna os Vereadores Rodrigo Luiz de Oliveira Mota,  David  Rodrigues Meneses e Márcia 
Fatima Alves da Silva. Os demais Senhores Vereadores dispensaram a oratória. Não havendo mais oradores, 
a Senhora Presidente deu um recesso de quinze minutos para as Comissões Permanentes analisarem os 
Projetos 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 6 Edil Secretária para que fizesse a leitura da Matéria 
que constava da pauta. Em seguida, foi lido o Requerimento, de autoria dos Nobres Vereadores 6 Presidência 
da Casa, solicitando para que os Projetos de Leis n° 053 e 054/2022, de autoria do Executivo, Emenda 
Modificativa n° 002/2022, de autoria do Legislativo ao Projeto de Lei n° 054/2022 do Executivo, Projeto de 
Decreto Legislativo n° 005/2022, de autoria do Legislativo, que serão discutidos e votados em primeira e única 
discussão e votação, e os Projetos de Leis Complementares n° 009, 010, 011 e 012/2022, também de autoria 
do Executivo, que serão discutidos e votados em primeira discussão e primeira votação, com pareceres 
favoráveis das Comissões Permanentes, fossem incluídos na Ordem do Dia da presente reunião, 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 Reunião. Em seguida, foram lidos os Projetos de Leis n° 053 e 054/2022, de autoria 
do Executivo, Emenda Modificativa n° 002/2022, de autoria do Legislativo ao Projeto de Lei n° 054/2022 do 
Executivo o e Projeto de Decreto Legislativo n° 005/2022, de autoria do Legislativo. Logo após, a Senhora 
Presidente colocou-os em discussão e, não havendo oradores, colocou-os em votaçao, senclo OS mesmos 
aprovados por unanimidade à sanção. Em seguida, foi lido Projeto de Lei Complementar n° 008/2022, de autoria 
do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal sobre o Plano de Amortização do Déficit Atuarial do Município 
de Urânia, e que já havia sido aprovado em primeira discussão e primeira votação na 12a  Sessão Ordinária, 
realizada no dia 15 de agosto de 2022. Logo após, a Senhora Presidente colocou-o em segunda discussão e, 
não havendo oradores, colocou-o em segunda votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade 6 sanção. 
Por final, foram lidos os Projetos de Leis Complementares n° 009, 010, 011 e 012/2022, também de autoria do 
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Executivo e, logo após, a Senhora Presidente colocou-os em primeira discussão e, não havendo mais oradores, 
colocou-os em 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 Kátia Cristina Siebra 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 19 de setembro de 2022, segunda-feira, ás 19:00 horas. 
Não havendo mais oradores e nada mais a ser tratado na presente Reunião Ordinária, e sendo vinte e uma 
horas e trinta e quatro 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 para constar dos anais da Câmara Municipal de Urânia, que depoistélida e aprovada, vai assinada 
na forma abaixo. 

•)\0(P 
MARIA RIBEIRO DE NOVAS GREGIO 

Presidente. 
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