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ATA DA DÉCIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA E ELEIÇÃO DA NOVA MESA DIRETORA PARA 0 BIÉNIO 
2023/2024, DA CÂMARA MUNICIPAL DE URANIA, DA DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, REALIZADA 
NO DIA CINCO DE DEZEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E DOIS. 

Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, as dezenove horas 
e vinte e cinco 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 Nona Reunião Ordinária e 
Eleição da Nova Mesa Diretora para o Biênio 2023/2024, 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, 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 Rodrigo Luiz de Oliveira Mota, para realizar a 
proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus 4, 18-22. Logo após, a Presidência solicitou a 
leitura da Ata da Reunião anterior e então, foi lido o Requerimento de autoria do Vereador Célio Moreira a 
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 18a Sessão Ordinária, realizada no dia 21 de novembro 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° 066/2022, de autoria do Executivo, que ratifica o protocolo de intenções e 
autoriza a celebração de contrato de rateio com o Consórcio Intermunicipal Rio Grande e  Parana  
(CONGRAPAR) e dá outras providências; Projeto de Lei n° 067/2022, de autoria do Executivo, que autoriza 
o Executivo Municipal a Abrir Crédito Adicional Suplementar e dá outras providências; Projeto de Lei n° 
068/2022, de autoria do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a Abrir Crédito Adicional Suplementar 
e dá outras providências, Projeto de Lei Complementar n° 014/2022, de autoria do Executivo, que dispõe 
sobre a Transformação de Cargo de Monitor de Transporte Escolar, com vinculo temporário, para Monitor 
Escolar, com vinculo efetivo, após a regular aprovação em concurso público, alterando a Lei Complementar 
n° 009/2017 e Lei 3.312/2017. Após colocadas em deliberação pela Presidência da Casa e não havendo 
oradores, as proposituras foram encaminhadas as Comissões Permanentes para os devidos pareceres. Por 
final, foram lidas as seguintes Indicações: Indicação n° 067/2022, de autoria do Vereador  David  Rodrigues 
Meneses e assinada por todos os Vereadores presentes, solicitando que sejam realizados estudos visando a 
instalação de um redutor de velocidade na Rua Rio de Janeiro, próximo ao cruzamento com a Rua Enio  Soler  
do Amaral; Indicação n° 068/2022, de autoria do Vereador Marcos José Vituri e assinada por todos os 
Vereadores presentes, solicitando que sejam adquiridas poltronas ou cadeiras mais confortáveis para as 
pessoas que ficam de acompanhante dos internados da Santa Casa de Misericórdia e que seja feita a troca 
das macas que se encontram quebradas; Indicação n° 069/2022, de autoria do Vereador  David  Rodrigues 
Meneses e assinada por tOdOS OS Vereaclores presemes, 	 cjci iiiotaludu 	fvrnicA mroontQ, 

placa de contramão de direção na Rua Jerivás (cruzamento com a Avenida Presidente  Kennedy),  no Bairro 
Recanto das Palmeiras, bem como a revitalização do sinal de "Pare" existente no local. As Indicações foram 
encaminhadas ao Senhor Prefeito Municipal para as devidas providências. 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, ao qual todos os Senhores Vereadores 
dispensaram a oratória. Não havendo oradores, a Senhora Presidente deu um recesso de quinze minutos 
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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, e então foi lido o Requerimento, 
de autoria dos Nobres Vereadores à Presidência da Casa, solicitando para que os Projetos de Leis n° 066, 
067 e 068/2022, de autoria do Executivo, que serão discutidos e votados em primeira e única discussão e 
votação, e o Projeto de Lei Complementar n° 014/2022, também de autoria do Executivo, que será discutido 
e votado 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° 066, 067 e 068/2022, de autoria do Executivo e, posteriormente, 
a Senhora Presidente colocou-os em discussão e, não havendo oradores, colocou-os em votação, sendo os 
mesmos aprovados por unanimidade à sanção. Após, foi lido o Projeto de Lei Complementar n° 014/2022, de 
autoria do Executivo, e, posteriormente, 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 oradores e nem 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 tribuna os Vereadores Katia 
Cristina Siebra,  David  Rodrigues Meneses e Rodrigo Luiz de Oliveira Mota. Os demais Vereadores 
dispensaram a oratória. A seguir, não havendo mais oradores e de acordo com o Artigo 18 do Regimento 
Interno desta Casa de Leis, realizou-se a Eleição dos Membros para composição da nova Mesa Diretora da 
Câmara Municipal de Urânia, que dirigirá os trabalhos legislativos para o biênio 2023/2024. De acordo com a 
Legislação vigente, a presente votação será secreta. A seguir, foi informado a todos os presentes que, 
protocolou-se na Secretaria Administrativa da Câmara Municipal, os seguintes Ofícios: Oficio Especial, sob 
protocolo n°565/22, datado de 02 de dezembro de 2022, referente à chapa n°001/2022, composta da seguinte 
maneira: Presidente: Jose Amauri Pinheiro da Silva; Vice-Presidente: Marcia Fátima Alves da Silva; 1° 
Secretário: Marcos José Vituri; 2° Secretário: Célio Moreira. Oficio Especial, sob protocolo n° 566/22, datado 
de 05 de dezembro de 2022, referente 6 chapa n° 002/2022, composta da seguinte maneira: Presidente: Katia 
Cristina Siebra; Vice-Presidente: Marinete Munhoz Borges Saracuza; 1° Secretário:  David  Rodrigues 
Meneses; 2a  Secretária: Maria Ribeiro de Novaes Gregio. Comunicou-se também aos senhores Vereadores, 
que, antes de votarem, a folha de votação deve ser assinada. A seguir, foi convidado por ordem alfabética, 
os Vereadores e Vereadoras para exercerem o direito de voto, cujas as cédulas de votação foram impressas 
e rubricadas pela presidência e ficam à disposição dos votantes. Após, foram convocados os seguintes 
Vereadores: Célio Moreira,  David  Rodrigues Meneses, José Amauri Pinheiro da Silva, Katia Cristina Siebra, 
Márcia Fatima Alves da Silva, Marcos José Vituri, Maria Ribeiro de Novaes Gregio, Marinete Munhoz Borges 
Saracuza e Rodrigo Luiz de Oliveira Mote. Depositadas as cédulas na urna e terminada a votação, os 
Vereadores José Amauri Pinheiro da Silva e Katia Cristina Siebra, foram convidados para procederem ao 
escrutínio, ou seja, analisarem de maneira minuciosa a apuração dos votos. Após procedida a votação 
secreta, na presença de todos, e escrutinada de maneira visível para que não haja sombra de dúvidas, foi 
comunicado pela Excelentíssima Senhora Presidente Maria Ribeiro de Novaes Gregio, que por 5 (cinco) votos 
contra 4 (quatro), fica empossada, a partir ao 1" ao janerro ae ZOZJ, a nova  mean  Diretora da  Damara  

Municipal de Urdnia, que dirigirá os trabalhos para o biênio 2023/2024, composta da seguinte maneira: 
Presidente: Katia Cristina Siebra; Vice-Presidente: Marinete Munhoz Borges Saracuza; 1° Secretário:  
David  Rodrigues Meneses; 2a  Secretária: Maria Ribeiro de Novaes Gregio. Dando sequência à presente 
Sessão, a Senhora Presidente parabenizou aos eleitos da nova Mesa Diretora da Câmara, e desejou que 
realizassem um excelente trabalho, com muita determinação, empenho e responsabilidade. Foi informado 
também pela Edil Secretária, que a composição das Comissões Permanentes para o biênio 2023/2024, será 
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realizada em janeiro de 2023, como ato da nova Presidência do Legislativo. A Presidência informou que, de 
acordo com o Artigo 141 do Regimento Interno, o Legislativo permanecerá em recesso do dia 15 de dezembro 
de 2022 a 31 de janeiro de 2023 e, portanto, a ia  Sessão Ordinária do  proximo  biênio será realizada no dia 
06 de fevereiro de 2023, segunda-feira, ás 19:00 horas. Após cumpridas todas as formalidades, não havendo 
mais oradores e nada mais a ser tratado na presente Reunião, e sendo vinte horas e vinte e três 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, e sendo assim, foi 
solicitado para que se lavrasse a competente Ata dos trabalhos para constar dos anais da Câmara Municipal 
de Urânia, que depois de lida e aprovada, vai assinada na forma abaixo. 

'MARIA RIBEIRO DE NO AES G GIO 
Presidente 

2° Secretário 
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