
Ata da décima primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Dolcinópolis. Aos 16 (dezesseis) dias do mês de agosto do ano dois mil 
e dezessete, nesta cidade de Dolcinópolis do Estado de São Paulo, na 
sede do Paço Municipal “Dovílio de Biazi”, onde funciona o Poder 
Legislativo, Plenário “Claudomiro Pereira Paschoa”, sito à Avenida 
Elydio Massarenti nº- 1320 realizaram-se a décima primeira Sessão 
Ordinária da Câmara Municipal de Dolcinópolis, da décima quarta 
Legislatura, sob a Presidência do Vereador Wellington Carlos dos 
Santos e Secretariada pelo Vereador Edilso Gonçalves de Seixas, com 
a presença dos seguintes e demais Senhores Vereadores: Adriano 
Felles Vieira, Celma Maria Posclan Neves, Claudir Brussolo, Diego 
Aparecido Pereira Miguel, João Carlos Gouvêa, Rozangela Galanti 
Nilsen e Zilda Bindella dos Santos. Havendo número legal para 
deliberações, às vinte horas (horário regimental), o Senhor Presidente 
declarou aberta a Sessão, solicitando em seguida do Senhor Secretário 
para que procedesse a leitura da Ata da Sessão anterior, que após lida 
foi submetida à consideração do Plenário em primeira e única discussão 
e votação, sendo aprovada por unanimidade. Passando para o 
“EXPEDIENTE”. Matérias de autoria do Poder Executivo Municipal:- 
Projeto de Lei Complementar nº- 002 – de 14 de agosto de 2017, o qual 
dispõe sobre a revogação do artigo 69, parágrafos e incisos da Lei 
Complementar nº- 006, de 17 de dezembro de 2012. Projeto de Lei 
Complementar nº- 003 – de 14 de agosto de 2017, o qual dispõe sobre 
alteração dos valores constantes Anexo XVIII – Tabela de Vencimentos 
e Salários - Lei Complementar nº 006, de 29 de junho de 2016 e Projeto 
de Lei nº- 024/2017, o qual dispõe sobre a abertura de crédito adicional 
especial, no valor de até R$- 28.000,00 (vinte e oito mil reais) para 
custear despesas com construção de Unidade Básica de Saúde, por 
meio do Ministério da Saúde. Proposituras do Poder Legislativo:- 
Indicação nº- 019/2017, de autoria da Vereadora Zilda Bindella dos 
Santos, solicitando do Senhor Prefeito Municipal 02 (dois) Monitores de 
apoio para o transporte escolar de alunos da educação infantil e Escola 
Municipal; Ofício subscrito pelo Senhor Américo Ribeiro do Nascimento, 
Prefeito Municipal, no qual apresenta aos Senhores Vereadores 
esclarecimentos sobre Indicações enviadas ao Poder Executivo 
Municipal; Convite aos Senhores Vereadores da Senhora Maria Elenice 
Rugno Ribeiro e Equipe do Fundo Social de Solidariedade, convidando 
para participarem do JORI – Jogos Regionais do Idoso, na cidade de 
Votuporanga, com abertura no dia 17 de agosto de 2017 e 
Requerimento assinado pelo Senhor Américo Ribeiro do Nascimento, 
solicitando do Senhor Presidente nos termos regimentais o uso da 
Tribuna Livre nesta Câmara Municipal. Requerimentos de Urgência 
Especial de nºs:- 023/2017 e 025/2017, proposto pelos Senhores 



Vereadores, solicitando Urgência Especial para que os Projetos de Lei 
constantes da leitura do Expediente sejam deliberados em Plenário na 
presente Sessão. Não havendo matérias a serem lidas no presente 
Expediente, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos Vereadores 
inscritos em livro próprio e ao Senhor Prefeito Municipal Américo Ribeiro 
do Nascimento, orador da Tribuna Livre nos termos do Regimento 
Interno da Casa. Inicialmente usou da palavra o Senhor Prefeito 
Municipal na pessoa do Senhor Américo Ribeiro do Nascimento orador 
da Tribuna Livre. Inicialmente cumprimentou o Senhor Presidente e 
demais Vereadores, bem como a população presente. Em suas palavras 
o Prefeito esclarece que os motivos de estar na Câmara é para dar 
esclarecimentos aos Vereadores e a população presente sobre um 
Projeto que não gostaria de ter enviado na Câmara, mas que diante do 
Expediente que diversos Promotores solicitaram providências e 
orientaram ao não pagamento de vantagens indevidas aos funcionários, 
o mesmo justificou que não gostaria de estar enviando Projetos para 
retirar benefícios dos funcionários, onde muitos já tem um salário 
miserável e que em seu ponto de vista não seria justo pagar vantagens 
irregulares aos Servidores para serem obrigados a devolver dinheiro da 
miséria do salário que recebem, onde diversos municípios como 
Votuporanga, Santa Fé do Sul, Vitória Brasil, Fernandópolis, também 
foram notificados e já tomaram suas providências. Prosseguindo usou 
da palavra o Vereador e Presidente da Casa Wellington Carlos dos 
Santos, que procurou esclarecer sobre os Projetos que se encontram na 
pauta da Sessão de hoje. Disse que ficou feliz com o aumento dos 
salários da referência 01 ate a 07, enquadrando esses funcionários no 
valor mínimo de R$- 1000,00 (um mil reais). Por outro lado o mesmo 
esclarece que ficou triste com um Projeto em que revoga a lei que 
concede o benefício de gratificação de aniversário aos Servidores, uma 
vez que através de um comunicado do Promotor de Justiça diante de 
um documento enviado no dia 08 de agosto na Câmara e Prefeitura, 
onde solicita informações sobre a gratificação de aniversário, criada no 
dia 17 de dezembro de 2012, portanto solicita providências da 
administração. O mesmo esclarece que se encontra em mãos um 
documento assinado pela Diretora da Câmara Municipal a senhora 
Eliane Dias que afirma ao Tribunal de Contas que a Câmara deixou de 
pagar a gratificação de aniversário desde o dia 15 de junho de 2016, 
evitando assim sanções futuras. O Vereador Carlos justifica também que 
não foi só Dolcinópolis que a justiça solicita as devidas providências, 
onde municípios vizinhos como Paranapuã e Vitória Brasil também 
tiveram que tomar suas providências. Para nós Vereadores é difícil 
receber projetos dessa natureza, pois, pessoas que contam com essa 
receita de R$-400,00 (quatrocentos reais) que o funcionário pode deixar 



de receber se a câmara votar a favor. Muitas são as conversas de que o 
Prefeito Américo esta tirando gratificações dos Servidores, o mesmo 
esclarece que esta em posse de um documento do Ministério Público do 
Tribunal de Contas solicitando providências e alegando a 
inconstitucionalidade da lei. Diante da situação o mesmo alega estar 
preocupado com a situação futura desses servidores caso venham 
continuar recebendo a gratificação de maneira irregular, pois 
futuramente poderão devolver esses valores causando aos servidores 
prejuízos futuros. Deixou claro que não é o Prefeito e nem é da vontade 
dos Vereadores estar tirando benefícios dos servidores, mas que 
gostaria de aprovar Projetos que venham oferecer segurança no que os 
funcionários possam receber. O Presidente resolveu retirar da pauta o 
Projeto e enviar as Comissões para melhor estudo, pois tenta buscar 
soluções para ajudar os funcionários, disse ainda, que vai buscar uma 
reunião com os funcionários e o Jurídico da Câmara para esclarecer aos 
funcionários a situação, e se os funcionários aceitarem receber uma 
gratificação que possa devolver depois o mesmo disse que votara a 
favor, disse que caso venha tirar a gratificação acha importante buscar 
soluções para que a Prefeitura melhorando as condições financeiras 
venham ajudar os funcionários, pois, Paranapuã colocou um vale 
alimentação no lugar da gratificação. Finalizando disse que a intenção 
não é prejudicar e retirar direitos dos funcionários. Prosseguindo usou 
da palavra a Vereadora Zilda Bindella dos Santos, que falou sobre sua 
Indicação onde solicita 02 (dois) monitores para acompanhar as 
crianças no trajeto escolar do ônibus, que é importante para a 
segurança das crianças, onde o motorista não tem condições de dirigir e 
olhar essas crianças pelo retrovisor, podendo até ocasionar um risco 
para o motorista e para as crianças. Falou sobre a associação da 
agricultura que formada a comissão a mesma também fara parte e vai 
procurar ajudar os agricultores no que for possível, uma área que 
precisa muito de apoio aos agricultores e o Prefeito nos disse que terão 
o apoio necessário. Não havendo mais Vereadores para falar em 
Expediente, o Senhor Presidente, declara-o encerrado. Passando para 
“ORDEM DO DIA”. Iniciando os trabalhos da Ordem do Dia o Senhor 
Presidente comunicou os Senhores Vereadores que o Projeto de Lei 
Complementar nº- 002/2017, não será votado na presente Sessão, 
sendo o Projeto automaticamente encaminhado aos cuidados das 
Comissões Competentes para que procedam melhor estudo. 
Prosseguindo os trabalhos da Ordem do Dia o Senhor Presidente 
submeteu à consideração do Plenário em primeira e única discussão e 
votação os Requerimentos de Urgência Especial de nºs:- 023/2017 e 
025/2017, sendo aprovados por unanimidade. Aprovados os 
Requerimentos de Urgência Especial o Senhor Presidente comunicou o 



Plenário que os Projetos de Lei Complementar nº:- 003/2017 e o Projeto 
de Lei nº- 024/2017, ambos constantes da leitura do Expediente serão 
levados à consideração do Plenário na presente Sessão, suspendendo 
assim os trabalhos da presente Ordem do Dia para que as Comissões 
Permanentes possam em conjunto analisar os Projetos e emitir os 
respectivos Pareceres. Reiniciados os trabalhos da Ordem do Dia o 
Senhor Presidente submeteu à consideração do Plenário o Projeto de 
Lei Complementar nº:- 003/2017, que dispõe sobre alteração dos 
valores constantes Anexo XVIII – Tabela de Vencimentos e Salários – 
Lei Complementar nº- 006, de 29 de junho de 2016, recebido Pareceres 
favoráveis das Comissões de Justiça e Redação e Finanças e 
Orçamentos, sendo o respectivo Projeto, submetido à consideração do 
Plenário em primeira e única discussão e votação. Submetido o Projeto 
em discussão no Plenário usou da palavra na qualidade de Vereador o 
Senhor Wellington Carlos dos Santos que ressaltou a importância da 
aprovação do Projeto, onde disse que o mesmo tem a finalidade de 
atualizar a tabela de vencimentos dos funcionários, visto que usando por 
base a referência 01-A, o valor base é de R$- 1.000,00 (um mil reais) e 
o valor anterior era de R$- 791,70 (setecentos e noventa e um reais e 
setenta centavos), o que diante de um cálculo teve uma diferença 
salarial de R$-208,30 (duzentos e oito reais e trinta centavos) com uma 
margem de 26,31% por cento a mais e que o reajuste foi da referência 
01 até a referência 07. Prosseguindo os trabalhos o Senhor Presidente 
submeteu o Projeto de Lei Complementar nº- 003/2017, em votação no 
Plenário, sendo o mesmo “aprovado por unanimidade”. Prosseguindo os 
trabalhos da Ordem do Dia o Senhor Presidente submeteu à 
consideração do Plenário o Projeto de Lei nº:- 024/2017, que dispõe 
sobre a abertura de crédito adicional especial no valor de até R$- 
28.000,00 (vinte e oito mil reais) para custear despesas com a 
construção de Unidade Básica de Saúde por meio do Ministério da 
Saúde, recebido Pareceres favoráveis das Comissões de Justiça e 
Redação, Educação, Saúde e bem Estar Social e Finanças e 
Orçamentos, sendo o respectivo Projeto, submetido à consideração do 
Plenário em primeira e única discussão e votação. Submetido o Projeto 
de Lei em discussão no Plenário usou da palavra na qualidade de 
Vereador o Senhor Wellington Carlos dos Santos que ressaltou a 
importância da aprovação do Projeto de Lei, onde o Prefeito solicita  
crédito adicional especial no valor de R$- 28.000,0 (vinte e oito mil reais) 
para a continuação das obras da UBS, Unidade Básica de Saúde, sendo 
essa a finalidade da solicitação do crédito. Prosseguindo os trabalhos o 
Senhor Presidente submeteu o Projeto de Lei nº- 024/2017, em votação 
no Plenário, sendo o mesmo “aprovado por unanimidade”. Não havendo 
mais matérias a serem discutidas e votadas na presente Ordem do Dia, 



o Senhor Presidente declarou a mesma encerrada. Passando para 
“EXPLICAÇÕES PESSOAIS”. Em Explicações Pessoais usou da 
palavra a Vereadora Rozangela Galanti Nilsen que na oportunidade 
agradeceu o Prefeito Municipal por ter o mesmo atendido a sua 
Indicação, uma vez que solicitou uma barra de apoio no Velório 
Municipal, bem como no CCI do Idoso e que seu pedido foi atendido 
dando assim mais segurança as pessoas que necessitam desse 
atendimento. Não havendo mais oradores para fazer uso da palavra em 
Explicações Pessoais, o Senhor Presidente declarou encerrada a 
presente Sessão, do que para constar eu _________________,Edilso 
Gonçalves de Seixas, Primeiro Secretário, lavrei a presente Ata que 
após lida e aprovada vai devidamente assinada. 

 
“Plenário Claudomiro Pereira Paschoa” 

Em 16 de agosto de 2017. 
 
 

Wellington Carlos dos Santos          Edilso Gonçalves de Seixas          
Presidente                                       Primeiro Secretário                                                                                                                                                                                 


