
ATA ELETRÔNICA DA PRIMEIRA 

SESSÃO ORDINÁRIA, DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE ITUVERAVA, 

REFERENTE AO TERCEIRO ANO DA 

DÉCIMA OITAVA LEGISLATURA. 

 

Às dezenove horas do dia sete (07) de fevereiro (02) do ano de dois mil e 

vinte e três, sob a Presidência do Vereador Marcelo de Oliveira Cirilo e 

secretariado pelo Vereador Rafael Fernando Mendonça de Freitas Mattos, 

Segundo Secretário, foi realizada a presente sessão. Deixou de comparecer 

o vereador Nagib Miguel Neto. O senhor presidente pediu ao vereador 

Everaldo Alves Machado Dias para assumir a cadeira de segundo secretário 

na Mesa diretora. Participaram da sessão os funcionários efetivos: Viviane 

da Silva de Paula, Mara Barbosa Pereira, Vanessa Alves Lopes e Natalia de 

Matos Machado José por determinação da Presidência. O vereador Antônio 

Carlos Barbosa da Silveira, pediu a suspensão da leitura das atas e o senhor 

Presidente consultou o plenário se todos concordavam com a suspensão da 

leitura das atas e todos acataram por unanimidade. O senhor presidente 

colocou em votação as atas da sessão ordinária do dia 12 de dezembro de 

2022; sessão extraordinária do dia 12 de dezembro de 2022 e a ata 

extraordinária do dia 19 de janeiro de 2023. Todas aprovadas por 

Unanimidade. EXPEDIENTE: O Senhor Presidente solicitou ao primeiro 

secretário que fizesse a leitura das correspondências, determinando que as 

mesmas ficassem à disposição dos senhores vereadores na secretaria. 

INDICAÇÃO: O Senhor Presidente solicita a primeira secretária que fizesse 

a leitura das Indicações apresentadas. O Senhor Presidente deferiu as 

indicações, determinando em seguida, que as mesmas fossem encaminhadas. 

REQUERIMENTO DE PESAR: O Senhor Presidente solicita ao primeiro 

secretário que fizesse a leitura dos requerimentos de pesar apresentados. O 

Senhor Presidente deferiu os requerimentos de pesar apresentados, 

determinando que fosse observado um minuto de silêncio em memória dos 

falecidos, o que foi feito. MOÇÃO: O Senhor Presidente solicita ao primeiro 

secretário que fizesse a leitura da Moção 001/23 de autoria da vereadora 

Andréa Fonseca Yamada Scotte. Discussão. Com a palavra a autora. Votação. 

Aprovado por unanimidade. Terminado o Expediente o Senhor Presidente 

solicitou ao primeiro secretário que fizesse a chamada dos senhores 

vereadores inscritos para o uso da Palavra no Expediente. Com a palavra a 

vereadora Andréa Fonseca Yamada Scotte, aparteada pelo vereador Rafael 

F. M. de F. Mattos. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra passou para 

a ordem do dia. ORDEM DO DIA: O senhor presidente solicitou ao 



primeiro secretário que fizesse a leitura do Projeto de Lei nº 05/23 de autoria 

do vereador Herb Fonseca. Discussão. Votação. Aprovado por 

Unanimidade. O senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que 

fizesse a leitura do Projeto de Lei nº 06/23 de autoria do vereador Emanuel 

Cerutti Galindo. Discussão. Com a palavra o autor. Votação. Aprovado por 

Unanimidade. Terminado a ordem do dia o senhor presidente solicitou ao 

primeiro secretário que fizesse a chamada dos senhores vereadores inscritos 

para a Explicação Pessoal. Com a palavra o vereador Herb Fonseca. Com a 

palavra o vereador Rafael F. M. de Freitas Mattos. Com a palavra o vereador 

Marcelo de Oliveira Cirilo. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra o 

senhor Presidente em nome de Deus declarou encerrado os trabalhos da 

presente sessão e convocou os senhores vereadores para a sessão ordinária 

dia 14 de fevereiro de 2023. Eu, _____________________________ (Nagib 

Miguel Neto) primeiro secretário, a redigi. Eu, 

____________________________ (João Antônio Cavalcanti Macedo), 

Assistente Técnico Legislativo, digitei. Eu, 

___________________________ (Donizeti Gabriel de Souza), Secretário 

Administrativo, a conferi e determinei a sua impressão, que submetida à 

discussão, votação e achada conforme vai devidamente assinada. 

 


