
Ata nº. 014/2015 - 14ª Sessão Ordinária a Câmara Municipal de Regente Feijó. Aos 
oito dias do mês de junho do ano de dois mil e quinze, às vinte horas, iniciou-se a 
décima quarta 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 015/2015: 
Institui o Plano Municipal de Educação no municipio de Regente Feijó e dá outras 
providencias. Projeto de Decreto Legislativo nº 013/2015 que dispõe sobre: 
Concessão da Comenda César Cava a(o) Ilmo(a) Sr(a) Maria Aparecida Fernandes 
Monteiro. Projeto de Decreto Legislativo nº 014/2015 que dispõe sobre: Concede 
a(o) Exmo(a) Sr(a) Dr. Fernando Capez o título de Cidadã(o) Regentense, 
mencionados projetos foram devidamente encaminhados às comissões temáticas 
desta Casa e tendo parecer voltarão na ordem do dia. Requerimento nº. 026/2015 
que colocado em discussão e votação foi aprovado por unanimidade de votos dos 
senhores vereadores Indicações nº. 056/2015 ao nº 058/2015 que foram deferidas 
pelo Presidente da Casa, nos termos regimentais. Moção nº 078/2015 de autoria do 
nobre vereador Antonio Luiz Rodrigues que determina a inserção na ata dos 
trabalhos, votos de congratulações a ser ofertada a toda população regentense, bem 
como, demais comerciantes, notadamente pelos esforços envidados em prol da 
nossa querida DONA IZABEL e demais familiares que, por obra do destino, tiveram 
sua residência consumida pelo fogo há alguns meses. Moção nº 079/2015 de autoria 
do nobre vereador Adalberto Aparecido David que determina a inserção na ata dos 
trabalhos, votos de congratulações a ser ofertada a toda Diretoria e, principalmente, 
com os funcionários, membros e integrantes da rede de supermercados “Estrela” 
que, como se sabe, comemorou-se 29 anos de sua fundação no último dia 06 de 
Junho de 2015. Moção nº 080/2015 de autoria de todos os senhores vereadores que 
determina a inserção na ata dos trabalhos, votos de congratulações a ser ofertada a 
toda equipe técnica e, principalmente, com os componentes que muito bem 
representam nossa querida Regente Feijó, através do Projeto Bem Viver, nos Jogos 
Regionais do Idoso – “JORI”. Moção nº 081/2015 de autoria dos nobres vereadores 
Guilherme Oliveira da Rocha, Antonio Edilson da Silva e Domingos Costa Neto que 
determina a inserção na ata dos trabalhos, votos de congratulações a ser ofertada 
aos Ilustres e Renomados Organizadores do 14ª Edição do Aviashow (Feira de 
Aviação Desportiva), digníssimos 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 o nobre vereador Adalberto Aparecido David, Alcides Gonçalves da Silva, 
Ilcemir Scarabelli. 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, saúde, 
educação, cultura, lazer, turismo e assistência social referente ao projeto de lei nº 
015/2015 que colocado em discussão e votação foi declarado aprovado por 
unanimidade de votos. Parecer das comissões constituição, justiça e redação, saúde, 
educação, cultura, lazer, turismo e assistência social referente aos projetos de 
decretos legislativos nº s 013/2015 e nº 014/2015 que colocados em discussão e 
votação foram declarados aprovados 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./././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././. 


