
 
Ata da décima quarta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Dolcinópolis. Aos 04 (quatro) dias do mês de outubro do ano dois mil e 
dezessete, nesta cidade 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 realizou-se a décima quarta 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 Legislativo:- Indicações de nºs:- 023 – 024 – 025 – 026 e 027, 
ambas de autoria dos Vereadores Diego Aparecido Pereira Miguel, 
Wellington Carlos dos Santos e Zilda Bindella dos Santos, as quais 
reivindicam do Poder Executivo as seguintes providências:- Construção 
de lombadas nas proximidades das ruas :- Antônio Dolci; Antônio Zavati; 
Benedita Laurinda da Silva Alves e Francisco Galante; Instalação de 
telefone de emergência para a Guarda Municipal “153”; Reparos nos 
postes de energia com a troca de lâmpadas queimadas nas ruas Santo 
Antônio e Avenida Domingos Rossi; Disponibilizar um Servidor para 
ajudar a servir o almoço na Escola Estadual “Baptista Dolci” e Reforma 
do muro de acesso ao Campo de Futebol.  Em Expediente o Senhor 
Presidente comunicou e convidou os Senhores Vereadores e a 
população presente, para participarem no dia 11 de outubro de 2017, às 
20:00 horas, de uma Audiência Pública para discussão de propostas ao 
Projeto de Lei nº- 025/2017, o qual Estima a Receita e Fixa a Despesa 
do Município de Dolcinópolis para o exercício de 2018, bem como o 
Projeto de Lei nº- 026/2017, o qual dispõe sobre o Plano Plurianual para 
o período de 2018/2021 para o Município de Dolcinópolis, comunicando 
o Plenário que os respectivos Projetos após a realização da Audiência 
Pública serão votados em Sessão Ordinária. Não havendo mais 
matérias a serem lidas no presente Expediente, o Senhor Presidente 
franqueou a palavra aos Vereadores inscritos em livro próprio sobre 
tema livre, nos termos regimentais. Iniciando usou da palavra a 
Vereadora Celma Maria Posclan Neves, para esclarecer que sobre a 



Indicação da Vereadora Zilda Bindella dos Santos onde solicita a 
reforma do muro, informando a todos os presentes que tal solicitação já 
esta sendo realizada. Prosseguindo a Vereadora Zilda Bindella dos 
Santos, usou da palavra para esclarecer sobre as suas Indicações. Em 
relação à Indicação em que solicita um Servidor para ajudar a servir as 
refeições apenas no horário de almoço na escola, acha importante para 
facilitar a servir as refeições para as crianças, o que a mesma gostaria 
que fosse atendido de acordo com as condições do Município. Quanto a 
Indicação do muro a mesma agradeceu a Vereadora Celma em que 
justificou que a reforma do muro já foi atendido. Não havendo mais 
Vereadores inscritos para falar em Expediente, o Senhor Presidente, 
declara-o encerrado. Passando para “ORDEM DO DIA”. 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 04 de outubro de 2017. 
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