rd.e.

de7 Q6492/1-#4etx
CNPJ 51.842.185/0001-12

e-mail: cmurania gma coin - Tel: (17) 3634-1177
Avenida Presidente Kennedy, n° 14 4 - Caixa Postal 02 - CEP 15.760-000- Urânia/SP

ATA DA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE URANIA, DA
DÉCIMA QUINTA LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 19 DE ABRIL 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 - MARINETE MUNHOZ BORGES SARACUZA RODRIGO LUIZ DE OLIVEIRA MOTA - MARCOS JOSÉ VITURI - MARIA RIBEIRO DE
NOVAES GREGIO.
Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e um, As
dezoito horas e trinta e um minutos, na Câmara Municipal de Urânia - Plenário "Antônio
Luiz Cintra", junto A 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 Reunião em nome de Deus, e
informou que, na ausência da la Secretária, a Excelentíssima Senhora Marcia Fatima
Alves Da Silva, por motivos de saúde, irá secretariar os trabalhos, de acordo com Artigo
35 do Regimento Interno, o 2° Secretário da Câmara Municipal De Urânia, o
Excelentíssimo Senhor Vereador Marcos Jose Vituri. Após a chamada para confirmação
de presença, realizado pelo Edil Secretário, o Senhor Marcos José Vituri, ficou constatado
que a Vereadora Márcia Fatima Alves da Silva não estava presente na Reunião. Em
seguida, a Senhora Presidente convidou o Vereador Rodrigo Luiz de Oliveira Mota para
fazer a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, 14, 6-14. Logo após, a
Senhora Presidente solicitou a leitura da Ata da Reunião anterior e então, foi lido o
Requerimento do Vereador Rodrigo Luiz de Oliveira Mota, solicitando a dispensa da
leitura da mesma. A Senhora Presidente colocou o Requerimento do Vereador em
primeira e única discussão e votação e foi o mesmo aprovado por unanimidade, sendo
assim dispensada a leitura da Ata da 5a Sessão Ordinária, realizada no dia 05 de abril de
2021, que após, foi assinada sem restrições. Em seguida, a Senhora Presidente solicitou
ao Edil Secretário para que fizesse a leitura da matéria que constava da pauta do
Expodionto. Foi lido o Requerimento n° 022/2021, de autoria da Vereadora Marinete
Munhoz Borges Saracuza, que solicita licença para tratar de interesses particulares, pelo
prazo determinado de 30 (trinta) dias. A Senhora Presidente colocou o Requerimento em
primeira e única discussão e votação e foi o mesmo aprovado por unanimidade, sendo
assim encaminhado A Presidência da Casa para as devidas providências. Em seguida, foi
lido o Projeto de Lei n°017/2021, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a Delimitação
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da Area de Expansão Urbana e dá outras Providências. Foi lido o Projeto de Lei n°
018/2021, de autoria do Executivo, que autoriza o Executivo Municipal a Doar Terreno no
Cemitério Municipal de Urânia e dá Outras Providências. Posteriormente a Senhora
Presidente colocou os Projetos de Leis n° 017 e 018/2021, de autoria do Executivo, em
deliberação e, não havendo oradores, as proposituras foram encaminhadas ás Comissões
Permanentes para os devidos pareceres. Em seguida, foi lida a Indicação n° 037/2021, de
autoria do Vereador David Rodrigues Meneses e assinada por todos os Vereadores
presentes, no qual solicita que sejam realizados serviços de limpeza de forma periódica
no Cemitério Municipal. Foi lida a Indicação n° 038/2021, de autoria do Vereador Rodrigo
Luiz de Oliveira Mota e assinada por todos os Vereadores presentes, no qual solicita que
seja colocado à disposição da população o atendimento de RAIO-X aos finais de semana.
Foi lida a Indicação n° 039/2021, de autoria do Vereador Rodrigo Luiz de Oliveira Mota e
assinada por todos os Vereadores presentes, no qual solicita para que seja realizado
serviços de limpeza em todas as galerias existentes em nosso município. Foi lida a
Indicação n° 040/2021, de autoria do Vereador Rodrigo Luiz de Oliveira Mota e assinada
por todos os Vereadores presentes, no qual solicita para que seja construido um
monumento relacionado à Colônia Japonesa na Praça da Matriz. Foi lida a Indicação n°
041/2021, de autoria do Vereador David Rodrigues Meneses e assinada por todos os
Vereadores presentes, no qual solicita para que seja realizado a efetiva abertura e
disponibilização aos usuários dos banheiros públicos localizados na Praça da Igreja
Nossa Senhora de Fátima. Foi lida a Indicação n°042/2021, de autoria do Vereador David
Rodrigues Meneses e assinada por todos os Vereadores presentes, no qual solicita que
seja realizado estudos visando a instalação de um redutor de velocidade na altura do n°
156 da Avenida Presidente Kennedy. Foi lida a Indicação n° 043/2021, de autoria da
Vereadora Maria Ribeiro de Novaes Gregio e assinada por todos os Vereadores
presentes, no qual solicita a reforma dos canais destinados a coletar e conduzir as águas
superficiais das vias e das calçadas, popularmente conhecidos como "sarjetões". Foi lida
a Indicação n° 044/2021, de autoria da Vereadora Maria Ribeiro de Novaes Gregio e
assinada por todos os Vereadores presentes, no qual solicita para que sejam distribuídos
uniformes para os servidores do SERM - Serviço de Estrada e Rodagem Municipal, que é
o órgão que possui a Secretaria Municipal de Serviços Públicos responsável pelos
serviços de conservação, manutenção e limpeza dos espaços públicos como jardins,
praças, vias, e etc., e também para os demais servidores públicos do município que ainda
se encontram sem os devidos uniformes de trabalho. As Indicações foram encaminhadas
ao senhor Prefeito Municipal para as devidas providências. Em seguida, foram
apresentados ao plenário os Balancetes Mensais da Receita e da Despesa, da Câmara
Municipal de Urania, dos meses de janeiro, fevereiro e março de 2021, que fica
disposição dos Senhores Vereadores e de toda a população. Terminada a matéria, a
Senhora Presidente Maria Ribeiro de Novaes Gregio solicitou ao Edil Secretário para que

CNPJ 51.842.185/0001-12
e-nzail: cnutrania@gmail.com - Tel: (17) 3634-1177
Avenida Presidente Kennedy, te 1474 - Caixa Postal 02 - CEP 15.760-000- Uremia/SP

fizesse a chamada dos Vereadores para o Uso da Palavra pela ordem de inscrição. Os
demais Senhores Vereadores dispensaram a oratória. Não havendo mais 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 ao Edil Secretário para que fizesse a leitura da Matéria que constava da pauta.
Foi lido o Requerimento solicitando para que os Projetos de Leis n° 017 e 018/2021, de
autoria do Executivo, com pareceres das Comissões Permanentes, fossem incluidos na
Ordem do Dia da presente Reunião para serem discutidos e votados em primeira e única
discussão e votação. A Senhora Presidente colocou o Requerimento em primeira e única
discussão e votação e foi o mesmo aprovado por unanimidade, sendo assim incluídas as
proposituras na Ordem do Dia da presente Reunião. Em seguida, foram lidos os Projetos
de Leis n° 017 e 018/2021, de autoria do Executivo, com pareceres favoráveis das
Comissões Permanentes e, logo após, a Senhora Presidente colocou-os em primeira e
(mica discussão e votação e foram os mesmos aprovados por unanimidade à sanção.
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, usou
a palavra o Vereador David Rodrigues Meneses. Todos os demais Vereadores solicitaram
dispensa da oratória. A seguir, não havendo mais oradores, a Senhora Presidente
informou que, a próxima Sessão Ordinária será no dia 03 de maio de 2021 (segundafeira), com horário ainda a ser definido, em razão das medidas de combate ao Covid-19.
Não havendo mais oradores e nada mais a ser tratado na presente Reunião Ordinária, e
sendo dezenove horas e quinze 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„competenté Ata dos trabalhos para
constar dos anais da Câmara Municipal de Urânia -, que depois se lida e aprovada vai
assinada na forma abaixo.
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