
Ata nº 017/2015 - 1ª Sessão Solene da Câmara Municipal de Regente Feijó-
SP. Aos vinte e oito dias do mês de Junho do ano de dois mil e quinze, às 
nove horas, na sede do Anfiteatro Municipal “Professora Ophélia Sozzi de 
Godoy”, situado a Rua José Gomes, nº 558, nesta cidade, iniciou-se a 
primeira sessão Solene realizada pela Câmara Municipal de Regente Feijó-
SP, como parte das festividades do 80º aniversário da emancipação político-
administrativa do município. Obedecendo aos preceitos regimentais, o Sr. 
Ardevino Alves, ilustre munícipe designado pela Presidência como Mestre de 
Cerimônia, iniciou a chamada das autoridades presentes para compor a mesa 
principal. Seqüencialmente, o Ilustre Mestre de Cerimônia, convida para tomar 
assento na mesa principal, o Exmo. Sr. Guilherme Oliveira da Rocha, DD. 
Presidente da Câmara Municipal; Exmo. Sr. Marco Antonio Pereira da Rocha, 
DD. Prefeito Municipal; Exmo. Sr. Valdomiro Malacrida, DD. Vice-Prefeito 
Municipal; Exmo. Sr. Domingos Costa Neto, DD. Vice-Presidente da Câmara 
Municipal; Exmo. Sr. Antonio Edilson da Silva, DD. 1º Secretário; Exmo. Sr. 
Sueli Aparecida Olivieri Bento, DD. 2ª Secretária; Exmo. Sr. Adalberto 
Aparecido David, DD. Vereador; Exmo. Sr. Alcides Gonçalves da Silva, DD. 
Vereador; Exmo. Sr. Antonio Luiz Rodrigues, DD. Vereador; Exmo. Sr. 
Marcelo Ferrari, DD. Vereador; Exmo. Sr. Dr. Claudinei Alves, DD. Delegado 
de Polícia Civil de Regente Feijó; Exmo. Sr. Fernando Calvo Bueno, DD. 1º 
Tenente PM Comandante Interino do 18º Batalhão da Polícia Militar de 
Regente Feijó; Exmo. Sr. Major PM Fontolan, DD. Representante do 18º 
Batalhão da Polícia Militar de Presidente Prudente-SP. Dando seqüência aos 
trabalhos o Ilustre Mestre de Cerimônia, registrou a presença das demais 
autoridades presentes a solenidade enunciadas pelo protocolo e passou a 
palavra ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara que saudando com muita alegria 
a presença de todos e invocando a presença de Deus declarou oficialmente 
aberta a sessão solene especial. Em seguida, o Ilustre Mestre de Cerimônia 
solicitou a todos que de pé, por demonstração de civismo, entoássemos o 
Hino Nacional Brasileiro. Ato contínuo, o Sr. Mestre de Cerimônia esclareceu 
que a presente solenidade tinha o condão de também homenagear alguns 
munícipes através de honrarias concedidas pela Edilidade, como forma de 
agradecimento àqueles que demonstram interesse e se comprometem 
diariamente com o progresso e o desenvolvimento de nosso município. Na 
seqüência, informou que através do Decreto Legislativo nº 015/2015, de 
autoria do Nobre Vereador Adalberto Aparecido David, aprovado por 
unanimidade de votos, foi concedido título de cidadão regentense ao Exmo. 
Senhor Dr. Fernando Capez, DD. Deputado Estadual e atual Presidente da 
Assembléia Legislativa do Estado de SP. Após enaltecer o extenso curriculum 
do homenageado, bem assim, alguns de seus brilhantes feitos convidou 
esclareceu que em razão de compromissos assumidos anteriormente o 



homenageado não pôde comparecer e prosseguindo informou que a entrega 
será marcada em breve. Na sequencia, asseverou que através do Decreto 
Legislativo nº 014/2015, de autoria do Nobre Vereador Adalberto Aparecido 
David, aprovado por unanimidade de votos, foi concedida a Comenda César 
Cava a Ilustríssima Senhora Maria Aparecida Fernandes Monteiro. Após 
enaltecer o extenso curriculum da homenageada, bem assim, alguns de seus 
brilhantes feitos convidou o Nobre Vereador para que procedesse a entrega 
da importante honraria ao homenageado. Informou que através do Decreto 
Legislativo nº 009/2015, de autoria do Nobre Vereador Alcides Gonçalves da 
Silva, aprovado por unanimidade de votos, foi concedido o Titulo de Cidadã 
Regentense a Ilustríssima Senhora Adriana de Souza Oliveira Gimenes. Após 
enaltecer o extenso curriculum da homenageada, bem assim, alguns de seus 
brilhantes feitos convidou o Nobre Vereador para que procedesse a entrega 
da importante honraria a homenageada. Esclareceu que através do Decreto 
Legislativo nº 008/2015, de autoria do Nobre Vereador Alcides Gonçalves da 
Silva, aprovado por unanimidade de votos, foi concedida o Titulo de Cidadã 
Regentense a Ilustríssima Senhora Maria Aparecida Palmiro Cunha. Após 
enaltecer o extenso curriculum da homenageada, bem assim, alguns de seus 
brilhantes feitos convidou a Nobre Vereadora para que procedesse a entrega 
da importante honraria a mesma. Ressaltou que através do Decreto 
Legislativo nº 005/2015, de autoria do Nobre Vereador Antonio Edilson da 
Silva aprovado por unanimidade de votos, foi concedido título de cidadão 
regentense ao Ilustríssimo Senhor Cícero Tomé da Silva. Após enaltecer o 
extenso curriculum do homenageado, bem assim, alguns de seus brilhantes 
feitos convidou o Nobre Vereador para que procedesse a entrega da 
importante honraria ao homenageado. Esclareceu que através do Decreto 
Legislativo nº 002/2015, de autoria do Nobre Vereador Antonio Edilson da 
Silva, aprovado por unanimidade de votos, foi concedida a Comenda Cesar 
Cava ao Ilustríssimo Senhor Nelson Ajonas. Após enaltecer o extenso 
curriculum do homenageado, bem assim, alguns de seus brilhantes feitos 
convidou o Nobre Vereador para que procedesse a entrega da importante 
honraria ao homenageado. Dando seqüência a solenidade, registrou que 
através do Decreto Legislativo nº 006/2015, de autoria do Nobre Vereador 
Antonio Luiz Rodrigues, aprovado por unanimidade de votos, foi concedido o 
Título de Cidadão Regentense ao Ilustríssimo Senhor Joaquim Aparecido 
Fagundes. Após enaltecer o extenso curriculum do homenageado, bem 
assim, alguns de seus brilhantes feitos convidou o Nobre Vereador para que 
procedesse a entrega da importante honraria a homenageada. Enalteceu que 
através do Decreto Legislativo nº 013/2015, de autoria do Nobre Vereador 
Antonio Luiz Rodrigues, aprovado por unanimidade de votos, foi concedido o 
Título de Cidadão Regentense ao Ilustríssimo Senhor Felício Vitorino 



Fernandes Oliver. Após enaltecer o extenso curriculum do homenageado, 
bem assim, alguns de seus brilhantes feitos convidou o Nobre Vereador para 
que procedesse a entrega da importante honraria ao homenageado. Dando 
seqüência a solenidade, registrou que através do Decreto Legislativo nº 
003/2015, de autoria do Nobre Vereador Domingos Costa Neto, aprovado por 
unanimidade de votos, foi concedido o Título de Cidadão Regentense ao 
Ilustríssimo Senhor Flávio Soares Nogueira. Após enaltecer o extenso 
curriculum do homenageado, bem assim, alguns de seus brilhantes feitos 
convidou o Nobre Vereador para que procedesse a entrega da importante 
honraria ao homenageado. Dando seqüência a solenidade, registrou que 
através do Decreto Legislativo nº 007/2015, de autoria do Nobre Vereador 
Domingos Costa Neto, aprovado por unanimidade de votos, foi concedido o 
Título de Cidadão Regentense ao Ilustríssimo Senhor José Batistela. Após 
enaltecer o extenso curriculum do homenageado, bem assim, alguns de seus 
brilhantes feitos convidou o Nobre Vereador para que procedesse a entrega 
da importante honraria a homenageada. Ato contínuo, asseverou que através 
do Decreto Legislativo nº 004/2015, de autoria do Nobre Vereador Guilherme 
Oliveira da Rocha, aprovado por unanimidade de votos, foi concedido o Título 
de Cidadã Regentense a Ilustríssima Senhora Delvira Ortega Andrioti. Após 
enaltecer o extenso curriculum do homenageado, bem assim, alguns de seus 
brilhantes feitos convidou o Nobre Vereador para que procedesse a entrega 
da importante honraria ao homenageado. Enalteceu que através do Decreto 
Legislativo nº 012/2015, de autoria do Nobre Vereador Guilherme Oliveira da 
Rocha, aprovado por unanimidade de votos, foi concedido o Título de Cidadão 
Regentense ao Ilustríssimo Senhor Álvaro Esperança. Após enaltecer o 
extenso curriculum do homenageado, bem assim, alguns de seus brilhantes 
feitos convidou o Nobre Vereador para que procedesse a entrega da 
importante honraria a homenageada. Da mesma forma, registrou que através 
do Decreto Legislativo nº 010/2015, de autoria da Nobre Vereadora Sueli 
Aparecida Olivieri, aprovado por unanimidade de votos, foi concedido o Título 
de Cidadão Regentense ao Ilustríssimo Senhor Deraldo Seolin. Após 
enaltecer o extenso curriculum do homenageado, bem assim, alguns de seus 
brilhantes feitos convidou a Nobre Vereadora para que procedesse a entrega 
da importante honraria ao homenageado. Dando seqüência a solenidade, 
registrou que através do Decreto Legislativo nº 011/2015, de autoria da Nobre 
Vereadora Sueli Aparecida Olivieri, aprovado por unanimidade de votos, foi 
concedido o Título de Cidadão Regentense ao Ilustríssimo Senhor Antonio 
Malacrida. Após enaltecer o extenso curriculum do homenageado, bem assim, 
alguns de seus brilhantes feitos convidou a Nobre Vereadora para que 
procedesse a entrega da importante honraria ao homenageado. Dando 
seqüência a presente solenidade o Mestre de Cerimônia passou a entrega 



dos Diplomas de Policial Padrão do Ano instituído pela Lei Municipal nº 
2.138/2003, também outorgados pelos Ilustres e Renomados membros da 
Câmara Municipal. Em seguida, o Sr. Mestre de Cerimônia enalteceu os 
brilhantes feitos do Policial Militar Cabo PM Edivaldo Ferreira de Freitas, os 
quais lhe renderam a honraria de Policial Militar Padrão do Ano, após 
convidou o Exmo. Sr. Fernando Calvo Bueno, DD. 1º Tenente PM e o Exmo. 
Sr. Major PM Fontolan, DD. Representante do 18º Batalhão da Polícia Militar 
de Presidente Prudente-SP para que procedessem a entrega da honraria ao 
homenageado. Em seguida, o Sr. Mestre de Cerimônia enalteceu os 
brilhantes feitos do Investigador de Polícia: Ilmo. Sr. Gilberto Dutra de 
Andrade, dentre os quais lhe renderam a honraria de Policial Civil Padrão do 
Ano, após o que convidou o Exmo. Sr. Claudinei Alves DD. Delegado de 
Policia de Regente Feijó para que procedesse a entrega da mesma a 
homenageada. Dando seqüência a presente solenidade o Mestre de 
Cerimônia passou a entrega do Diploma de Funcionário Modelo instituído pela 
Lei Municipal nº 2.510/2009, também outorgados pelos Ilustres e Renomados 
membros da Câmara Municipal. Em seguida, o Sr. Mestre de Cerimônia 
enalteceu os brilhantes feitos da servidora pública municipal Dalva Maria 
Silveira Liboni, os quais lhe renderam referida honraria, após o que convidou 
o Exmo. Sr. Marco Antonio Pereira da Rocha, DD. Prefeito Municipal para que 
procedesse a entrega da mesma a homenageada. Na sequencia o Sr. Mestre 
de Cerimônias convidou o nobre Vereador Alcides Gonçalves da Silva para 
que fizesse uso da palavra. Referido orador fez comentários e teceu inúmeros 
elogios ao Ilmo. Sr. Antonio Picolo, DD. Ex-Vereador e Ex-Presidente desta 
Casa Legislativa que, recentemente, estava comemorando mais um 
aniversário. Após a salva de palmas o Sr. Mestre de Cerimônias convidou o 
Exmo. Sr. Presidente da Câmara e o Exmo. Sr. Prefeito Municipal para que 
procedessem a entrega de um mimo ao homenageado especial. Ato contínuo, 
o Ilustre Mestre de Cerimônia franqueou a palavra também ao Nobre 
Vereador Domingos Costa Neto, DD. Vice-Presidente, que fez uso da palavra 
em nome do Poder Legislativo Municipal que, em síntese, louvou os trabalhos 
do Executivo, cumprimentou todos os munícipes pelo aniversário da nossa 
querida Regente Feijó e evidenciou a harmonia traçada entre os Poderes 
Executivo e Legislativo que muito contribui para o progresso e o 
desenvolvimento de nossa cidade, além do que renovou o compromisso dos 
membros deste Poder Legislativo com a população regentense que lhes 
confiou legitimamente o mandato através do voto. Logo em seguida, o 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Marco Antonio Pereira da Rocha, 
na sequencia, fez seu pronunciamento emocionado a convite do Senhor 
Mestre de Cerimônia, renovando também o compromisso desta administração 
com os munícipes regentenses e agradecendo a todos que direta ou 



indiretamente contribuem para a realização dos trabalhos em todas as esferas 
de governo. Na seqüência, O Ilustre Mestre de Cerimônia solicitou a todos 
para que ficassem de pé e, com toda demonstração de civismo, fosse 
entoado o hino de Regente Feijó, imortalizado na voz do poeta César Carlúcio 
Cava. Ato contínuo, o mesmo Senhor Mestre de Cerimônia convidou a todos 
para o cocktail que seria servido no local e, ato contínuo, passou a palavra ao 
Exmo. Senhor Presidente que agradeceu a presença de todos e, acima de 
tudo, a presença de Deus e em nome do povo de Regente Feijó declarou 
encerrada a presente sessão. E, para constar, lavrou-se a presente ata que 
após ser lida e achada conforme, será aprovada e 
assinada./././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././././. 
 


