
Ata da décima sexta Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Dolcinópolis. Ao 01 (primeiro) dia do mês de novembro 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 sexta 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”. Em Expediente o Senhor Presidente comunicou o 
Plenário que o Projeto de Lei nº- 025 – de 30 de agosto de 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 – de 30 de agosto 
de 2017, o qual dispõe sobre o Plano Plurianual para o período 
2018/2021 para o Município de Dolcinópolis, os quais se encontram em 
tramitação nesta Câmara, serão discutidos e votados pelos Senhores 
Vereadores na presente Sessão Ordinária. Comunicou ainda, que no dia 
11 de outubro de 2017 foi realizada uma Audiência Pública entre 
Vereadores e a Sociedade e foram apresentadas e discutidas as 
propostas dos respectivos Projetos. Não havendo mais matérias a 
serem lidas no presente 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 os Projetos de Lei de nºs:- 025/2017 e 026/2017, que Estima 
a Receita e Fixa a Despesa do Município de Dolcinópolis para o 
exercício de 2018, bem como dispõe sobre o Plano Plurianual para o 
período 2018/2021, ambos constantes da leitura do Expediente, tendo 
os Projetos de Lei, recebido Pareceres favoráveis da Comissão de 
Finanças e Orçamentos, sendo os respectivos Projetos de Lei, 
submetidos à consideração do Plenário em primeira e única discussão e 
votação. Submetidos os Projetos de Lei em discussão no Plenário usou 
da palavra na qualidade de Vereador o Senhor Wellington Carlos dos 
Santos que procurou esclarecer a importância dos respectivos Projetos 
na administração pública, tendo em vista que são Projetos que procuram 



traçar as metas e objetivos para os próximos 04 (quatro) anos, onde 
analisou o Projeto, e percebeu que o Prefeito procurou ser conservador, 
uma vez que o município não esta em condições financeiras de fazer 
grandes avanços por conta das dificuldades financeiras que ora 
atravessa. Uma das aquisições da administração no Projeto 
orçamentário para o próximo exercício será um veículo para o gabinete 
do Prefeito que em seu pensamento nada mais justo o Prefeito ter um 
carro que ofereça condições de segurança em suas viagens em busca 
de recursos para o município. Prosseguindo os trabalhos o Senhor 
Presidente submeteu os Projetos de Lei de nºs:- 025/2017 e 026/2017, 
em votação no Plenário, sendo os mesmos aprovados 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 o Vereador e Presidente da Casa o Senhor Wellington 
Carlos dos Santos que procurou esclarecer a população presente sobre 
os motivos que sessões não estavam sendo transmitidas ao vivo pela 
rádio, devido ao fato de que é necessário o pagamento de uma taxa 
para que faça a transmissão via rádio, sendo solucionado o problema, o 
que provavelmente as sessões serão transmitidas via rádio. 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 01 de novembro de 2017. 
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