
Ata nº. 010/2015 - 10ª Sessão Ordinária a Câmara Municipal de Regente Feijó. Aos 
quatro dias do mês de maio do ano de dois mil e quinze, às vinte horas, iniciou-se a 
décima 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: Requerimentos nº. s 023/2015 e 
nº 024/2015 que colocados em discussão e votação foram aprovados por 
unanimidade de votos dos senhores vereadores. Indicação nº. 047/2015 que foi 
deferida pelo Presidente da Casa, nos termos regimentais. Moção nº 065/2015 de 
autoria do nobre vereador Antonio Edilson da Silva que determina a inserção na ata 
dos trabalhos, votos congratulações a ser ofertada ao Proprietário Marcílio Yoshiki 
Mori e Funcionários de sua empresa Auto Posto Mori. Moção nº 066/2015 de autoria 
do nobre vereador Alcides Gonçalves da Silva que determina a inserção na ata dos 
trabalhos, votos congratulações a ser ofertada a comunidade da Paróquia Nossa 
Senhora de Fátima, enviando-se cópia da presente para o Sr. Presidente  e nosso 
amigo Benedito dos Santos Filho (representante do corpo de voluntários), com os 
nossos cordiais cumprimentos. Moção nº 067/2015 de autoria do nobre vereador 
Alcides Gonçalves da Silva que determina a inserção na ata dos trabalhos, votos 
congratulações a ser ofertada ao escritor Carlos Alberto Alves, carinhosamente 
conhecido como “Cal”, notadamente pela passagem do lançamento de mais uma 
importante obra literária denominada “Marcas, não cicatrizes”. Havendo tempo 
regimental utilizou a palavra em Tema Livre os nobres Vereadores Alcides Gonçalves 
da Silva e Domingos Costa Neto. 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./././././././././././././././././././././././././././././././. 
 


