
Ata nº. 009/2015 - 9ª Sessão Ordinária a Câmara Municipal de Regente Feijó. Aos 
vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, às vinte horas, iniciou-
se a nona 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 Sueli Aparecida Olivieri Bento. Havendo a presença da unanimidade dos 
senhores vereadores, o Senhor Presidente declara aberta a presente sessão. A seguir 
entrou-se no expediente que constou do seguinte: Projeto de Lei nº. 09/2015 que 
dispõe sobre: Isenção aos doadores de sangue do pagamento de taxa de inscrição 
em concurso público municipal na forma que especifica e dá outras providências, 
mencionado projeto foi devidamente encaminhado às comissões temáticas desta 
Casa e tendo parecer voltará na ordem do dia. Indicações nº. 042/2015 ao nº 
045/2015 que foram deferidas pelo Presidente da Casa, nos termos regimentais. 
Moção nº 061/2015 de autoria do nobre vereador Alcides Gonçalves da Silva que 
determina a inserção na ata dos trabalhos, votos de congratulações a ser ofertada ao 
Sr. Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 
Regente Feijó-SP de Regente Feijó-SP: Sra. MARINA FERREIRA VIEIRA, bem como, a 
toda sua equipe, pelos seus brilhantes feitos que tanto os engrandecem. Moção nº 
062/2015 de autoria do nobre vereador Antonio Luiz Rodrigues que determina a 
inserção na ata dos trabalhos, votos congratulações a ser ofertada aos Diretores, 
Proprietários, Colaboradores e Funcionários da EMPRESA VIDROBOX. Moção nº 
063/2015 de autoria do nobre vereador Marcelo Ferrari que determina a inserção na 
ata dos trabalhos, votos de congratulações a ser ofertada aos Ilustres e Renomados 
Servidores Públicos Municipais que fizeram frente a Equipe do Pronto Atendimento 
24 horas da UBS II (Posto de Saúde). Moção nº 064/2015 de autoria de todos os 
senhores vereadores desta Casa de Leis que determina a inserção na ata dos 
trabalhos, votos Repúdio a ser ofertada a Empresa Vivo S/A. Havendo tempo 
regimental utilizaram a palavra em Tema Livre os nobres vereadores Alcides 
Gonçalves da Silva. Com a presença dos vereadores já relacionados, entrou-se na 
Ordem do Dia que constou do seguinte: Requerimento verbal de autoria do nobre 
vereador Domingos Costa Neto que requer que a presente pauta seja apreciada em 
regime de urgência especial, valendo dizer em única discussão e votação. A 
Presidência coloca o requerimento verbal em discussão e votação, que foi declarado 
aprovado por unanimidade de votos dos senhores vereadores. Com isso, foi colocado 
em discussão o Parecer das comissões constituição, justiça e redação, orçamento, 
finanças e contabilidade referente ao projeto de lei nº 009/2015 que colocado em 
discussão e votação foi declarado aprovado por unanimidade de votos. Havendo 
tempo regimental nenhum vereador utilizou a palavra em Explicação Pessoal. 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./././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././. 


