
Ata nº. 08/2015 - 8ª Sessão Ordinária a Câmara Municipal de Regente Feijó. Aos 
treze dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às vinte horas, iniciou-se a 
oitava sessão ordinária da Câmara Municipal. Após ser realizada a chamada 
regimental, constatou-se a presença dos seguintes vereadores: Adalberto Aparecido 
David, Alcides Gonçalves da Silva, Antonio Edilson da Silva, Antonio Luiz Rodrigues, 
Domingos Costa Neto, Guilherme Oliveira da Rocha, Ilcemir Scarabelli, Marcelo 
Ferrari e constatou-se a ausência da nobre vereadora Sueli Aparecida Olivieri Bento. 
Havendo a presença da unanimidade dos senhores vereadores presentes, o Senhor 
Presidente declara aberta a presente sessão. A seguir entrou-se no expediente que 
constou do seguinte: Requerimento nº. 020/2015 que colocado em discussão e 
votação foi aprovado por unanimidade de votos dos senhores vereadores presentes. 
Indicações nº. 039/2015, nº 040/2015 e nº. 041/2015 que foram deferidas pelo 
Presidente da Casa, nos termos regimentais. Moção nº 060/2015 de autoria do nobre 
vereador Domingos Costa Neto que determina a inserção na ata dos trabalhos, votos 
congratulações a ser ofertada aos ilustres representantes dos grupos Esporte Clube 
Sabadão (este na pessoa de seu Ilustre e Renomado Presidente, assim como, e da 
Comitiva Entre Amigos, responsáveis por mais este belíssimo evento, notadamente 
por sua determinação e, principalmente, por ter garantido, uma vez mais, aos 
munícipes regentenses estes tão necessários e imprescindíveis momentos de alegria 
e descontração. Havendo tempo regimental utilizou a palavra em Tema Livre os 
nobres Vereadores Marcelo Ferrari, Alcides Gonçalves da Silva, Ilcemir Scarabelli. 
Não havendo mais nenhum assunto a ser discutido nesta reunião, o Senhor 
Presidente informa que as matérias ora aprovadas serão dados os prosseguimentos 
nos termos regimentais, agradece a presença de todos, convoca-os para a próxima 
sessão ordinária dessa Casa e declara encerrada a presente sessão. E para constar, 
lavrou-se a presente ata que após ser lida e achada conforme, será aprovada e 
assinada./././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././. 
 


