
 
Ata da décima terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Dolcinópolis. 
Aos 20 (vinte) dias do mês de setembro 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 terceira 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 que se encontrava em tramitação regimental. Projeto de Lei nº- 
028 – de 14 de setembro de 2017, o qual dispõe sobre remanejamento de 
recursos financeiros para a conta de convênios firmados entre o Município e o 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e Projeto de Lei nº- 
029 – de 14 de setembro de 2017, o qual altera o Parágrafo Único do Artigo 1º e 
o Artigo 2º da Lei nº 1.397, de 18 de agosto de 2017. Proposituras do Poder 
Legislativo:- Requerimentos de Urgência Especial de nºs:- 027/2017 e 028/2017, 
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. Indicações de nºs:- 020 – 021 – 022 – de autoria 
dos Vereadores Rozangela Galanti Nilsen; Diego Aparecido Pereira Miguel e 
Celma Maria Posclan Neves, as quais reivindicam do Poder Executivo as 
seguintes providências:- manutenção da Praça  (limpeza em geral), dos 
aparelhos de ginástica, ligação de água e a instalação de bebedouro; limpeza 
geral na Piscina do Dolcinópolis Club e reforma e  ou reparos nos bancos da 
Praça do Conjunto Habitacional Jardim Rinópolis. Ofícios assinados pelo Senhor 
Américo Ribeiro do Nascimento, Prefeito Municipal, em resposta a Indicação da 
Vereadora Zilda Bindella dos Santos e comunicado aos Senhores Vereadores 
sobre a limpeza da piscina pública. Convite do Senhor Eraldo Luiz Neves, 
Coordenador Municipal de Saúde, convidando os Senhores Vereadores para a 
Audiência Pública, referente aos gastos na área da Saúde durante o segundo 
quadrimestre de 2017.  Não havendo mais matérias a serem lidas no presente 
Expediente, o Senhor Presidente concedeu a palavra aos Vereadores inscritos 
em livro próprio para o uso da Tribuna. Inicialmente usou da palavra o Vereador 
Adriano Felles Vieira que procurou se defender das palavras de um Vereador 
que disse em rede social que os Vereadores estão enganando a população no 



que diz respeito à limpeza da piscina, disse o Vereador Adriano que os produtos 
da limpeza da piscina já estavam comprados desde o dia 18 (dezoito) antes da 
Sessão e o Vereador a fim de fazer política aproveitou e fez uma Indicação 
solicitando a limpeza da piscina, mas os produtos já tinham sido comprados, 
então em seu ponto de vista quem esta enganando a população é esse 
Vereador. Finalizou suas palavras dizendo que jamais vai enganar os votos que 
recebeu da população. Prosseguindo usou da palavra o Vereador Diego 
Aparecido Pereira Miguel, que usou da palavra para justificar ao Vereador 
Adriano que disse que sobre a limpeza da piscina quem esta enganando a 
população é o mesmo, sendo que os produtos já haviam sido comprados, mas 
alegou que solicitou da Diretora da Câmara desde a semana passada a 
Indicação, e já faz 15 (quinze) dias que visitou a piscina e que estava 
trabalhando no centro e observou as condições da piscina e que não adiantaria 
hoje dia de sessão tirar foto e postar em facebook. Disse ainda, que fez visita na 
piscina e que viu as condições que se encontrava e sempre que tiver 
propriedade no que fala vai colocar em rede social e sempre vai agir com 
honestidade e verdade durante o seu mandato para com a população. 
Finalizando disse que não adianta vir a Prefeitura na correria fazer ofício sobre a 
limpeza da piscina, onde o ofício foi redigido de maneira errada. Prosseguindo 
usou da palavra o Vereador e Presidente da Casa o Senhor Wellington Carlos 
dos Santos que em suas palavras procurou fazer o seu esclarecimento sobre o 
fato ocorrido envolvendo a piscina do Dolcinópolis Club, onde apresentou um 
áudio de uma empresa contratada para fazer a limpeza da piscina e fez o seu 
pronunciamento conforme consta a gravação do áudio da Sessão. Não havendo 
mais oradores para falar em Expediente, o Senhor Presidente declara-o 
encerrado. Passando para “ORDEM DO DIA”. Iniciando os trabalhos da 
presente 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:- 027/2017 e 028/2017, sendo aprovados por 
unanimidade. Aprovados os Requerimentos de Urgência Especial o Senhor 
Presidente comunicou o Plenário que os Projetos de Lei, 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 de Lei e 
emitir os respectivos Pareceres. Reiniciados os trabalhos da Ordem do Dia o 
Senhor Presidente submeteu à consideração do Plenário os Projetos de Lei de 
autoria do Poder Executivo:- 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, que dispõe 
sobre gratificação de aniversário dos Servidores municipais de Dolcinópolis, 
tendo o Projeto de Lei, recebido Parecer favorável da Comissão de Justiça e 
Redação, sendo o respectivo Projeto de Lei Complementar nº- 002/2017, 
submetido à consideração do Plenário em primeira e única discussão e votação 
nominal no Plenário, comunicando que o respectivo Projeto é matéria que 
necessita para sua aprovação da maioria absoluta dos membros da Câmara, 
obtendo assim o seguinte resultado:- Os Vereadores Adriano Felles Vieira, 



Celma Maria Posclan Neves, Claudir Brussolo, Diego Aparecido Pereira Miguel, 
Edilso Gonçalves de Seixas, João Carlos Gouvêa, Rozangela Galanti Nilsen, e 
Zilda Bindella dos Santos, votaram contrário ao Projeto, sendo o Projeto de Lei 
Complementar nº- 002/2017 “Rejeitado por unanimidade”. Prosseguindo os 
trabalhos da Ordem do Dia o Senhor Presidente submeteu à consideração do 
Plenário o Projeto de Lei nº:- 028/2017, que dispõe sobre remanejamento de 
recursos financeiros para a conta de convênios firmados entre o Município e o 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, constante da leitura 
do Expediente, tendo o Projeto de Lei, 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 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:- 029/2017, que altera o Parágrafo 
Único do Artigo 1º e o Artigo 2º da Lei nº- 1.397, de 18 de Agosto de 2017, 
constante da leitura do Expediente, tendo o Projeto de Lei, recebido Parecer 
favorável da Comissão de Justiça e Redação, sendo o respectivo Projeto, 
submetido à consideração do Plenário em primeira e única discussão e votação 
no Plenário, sendo o mesmo “aprovado por unanimidade”. Não havendo 
matérias a serem discutidas e votadas na presente Ordem do Dia, o Senhor 
Presidente declarou a mesma encerrada. Passando para “EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS”. Não havendo 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 20 de setembro de 2017.  

 
 
 
Wellington Carlos dos Santos                       Edilso Gonçalves de Seixas 
Presidente                                                     Primeiro Secretário 
 


