
 
 
Ata da décima sétima Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Dolcinópolis. Aos 22 (vinte e dois) dias 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 sétima 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:- 
Projetos de Lei de nºs- 030 – 031 – 032 – 033 -  de 10 de novembro de 
2017, os quais dispõem sobre desafetação de imóveis de propriedade 
do Município a favor dos Senhores:- Elio Galan da Silva; Vicente de 
Fatima Ortunho; José Araujo de Lima e Jair Codinhoto. Proposituras do 
Poder Legislativo:- Indicações de nºs:- 028 – 029 – 030 – de autoria dos 
Vereadores Adriano Felles Vieira; Celma Maria Posclan Neves e Diego 
Aparecido Pereira Miguel, solicitando a manutenção da 
Retroescavadeira e o Trator; Reparos na sinalização dos Pare nas ruas 
e avenidas da cidade e seja concedido aos Servidores Públicos 
Municipais uma revisão salarial de acordo com a inflação. Leitura do 
Ofício nº- 300/2017 do Senhor Prefeito Municipal o qual apresentou 
resposta das Indicações dos Senhores Vereadores. Requerimentos de 
Urgência Especial de nºs:- 029 – 030 – 031 – 032 - 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 
em Expediente, o Senhor Presidente franqueou a palavra a Vereadora 
Zilda Bindella dos Santos, que usou da palavra para convidar a 
população e Vereadores a participar de uma caminhada a favor de 
arrecadar leite em prol ao Hospital do Câncer de Barretos que será no 
dia 26, domingo, para assim ajudar as crianças com a doação de leite 
que se encontram no hospital de Barretos. Não Havendo mais oradores 



inscritos 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:- 029/2017, 030/2017, 031/2017 e 
032/2017, 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:- Projetos de 
Lei de nºs:- 030/2017; 031/2017; 032/2017 e 033/2017, de 10 de 
novembro de 2017, ambos dispõem sobre desafetação de imóvel de 
propriedade do município a favor dos Senhores:- Elio Galan da Silva; 
Vicente de Fatima Ortunho; José Araujo Lima e Jair Codinhoto, tendo os 
Projetos de Lei, recebidos Pareceres favoráveis das Comissões de 
Justiça e Redação e Finanças e Orçamentos, sendo os respectivos 
Projetos de Lei, submetidos à consideração do Plenário em primeira e 
única discussão e votação nominal. Submetidos os Projetos de Lei em 
discussão no Plenário, usou da palavra na qualidade de Vereador o 
Senhor Wellington Carlos dos Santos, para justificar que ambos 
referem-se à regularização de imóveis dos Senhores Elio Galan, Vicente 
Ortunho, José Araujo e Jair Codinhoto descritos nos Projetos que ambos 
necessitam de regularizar a escrituras de suas casas. Apresentou 
também várias Leis Municipais de Prefeitos anteriores em que permitem 
a doações de terrenos para construções de casa e permissão para o 
mutirão de moradias, sendo que os Projetos de desafetação é para que 
essas pessoas mencionadas possam regularizar os seus respectivos 
imóveis com suas devidas escrituras, uma vez que foi solicitado ao 
Prefeito Municipal. Prosseguindo os trabalhos o Senhor Presidente 
submeteu os Projetos de Lei de nºs:- 030/2017, 031/2017, 032/2017 e 
033/2017, em votação nominal no Plenário, comunicando que os 
respectivos Projetos é matéria de dois terços, 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, 
Wellington Carlos dos Santos e Zilda Bindella dos Santos, votaram a 
favor dos Projetos, 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”. 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 22 de novembro de 2017. 

 
 
Wellington Carlos dos Santos           Edilso Gonçalves de Seixas 
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