
Ata da terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Dolcinópolis. 
Aos 21 (vinte e um) dias do mês de março do ano dois mil e dezoito, 
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 realizou-se a 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 nº- 008 de 16 de março de 2018, o 
qual dispõe sobre abertura de crédito adicional especial, no valor de até 
R$- 170.000,00 (cento e setenta mil reais) destinado a aquisição de uma 
ambulância, visando o fornecimento das ações e serviços de assistência 
à saúde prestados à paciente do SUS e  Projeto de Lei nº- 009 de 21 de 
março de 2018, o qual autoriza o Executivo Municipal a assinar Termo 
de Parcelamento de débito com a Secretaria de Desenvolvimento 
Social, na importância de R$- 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 
referente ao Convênio celebrado para a construção do C.C.I. “Centro de 
Convivência do Idoso”. Proposituras do Poder Legislativo:- Indicações 
de nºs:- 005 – 006 – 007 – 008 – 009 – 010  - ambas de autoria dos 
Senhores Vereadores, solicitando do Senhor Prefeito Municipal as 
seguintes providências:- Fornecer o Café da Manhã aos trabalhadores 
em geral, no Abrigo do Trabalhador; Construção de Abrigos com 
assentos nas Avenidas Oswaldo Dolci e Elydio Massarenti; Sinalização 
de trânsito da nossa cidade com a colocação de placas de identificação 
das ruas e avenidas; Revisão salarial aos Servidores de no mínimo 3% 
(três por cento) e incorporação no salário da gratificação concedida  no 
valor de R$- 75,00 (setenta e cinco reais) e Limpeza do Loteamento de 
propriedade da Landel Imobiliária. Requerimentos de Urgência Especial 
de nºs:- 011/2018 e 012/2018, proposto pelos Senhores Vereadores, 
solicitando Urgência Especial para que os Projetos de Lei de nºs:- 
008/2018 e 009/2018, ambos de autoria do Poder Executivo Municipal, 
constantes da leitura do Expediente sejam deliberados em Plenário na 
presente Sessão. Não havendo mais matérias a serem lidas no presente 



Expediente, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos oradores 
versando sobre Tema Livre. Usou da palavra a Vereadora Zilda Bindella 
dos Santos que na oportunidade desejou um feliz domingo de Páscoa 
aos Senhores Vereadores e a todos presentes na Sessão. Prosseguindo 
o Senhor Presidente na pessoa do Vereador Wellington Carlos dos 
Santos que procurou esclarecer sobre a solicitação que fez ao Prefeito 
sobre a limpeza do loteamento Landel e que a prefeitura faça a limpeza 
e que envie a cobrança ao proprietário do imóvel. Disse também sobre 
as Indicações que juntamente com os demais colegas Vereadores 
solicitaram a revisão salarial dos funcionários e que solicitou do Prefeito 
que caso não possa conceder a revisão salarial para os funcionários que 
o mesmo possa esclarecer de público aos Servidores os motivos que 
não pode fazer tal revisão, pois os Vereadores são cobrados para que 
tomem uma atitude no sentido de reivindicar as melhorias de salário aos 
funcionários. Não havendo mais oradores para fazer 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:- 
011/2018 e 012/2018, sendo aprovados por unanimidade. Aprovados os 
Requerimentos de Urgência Especial o Senhor Presidente comunicou o 
Plenário que os Projetos de Lei de nºs:- 008/2018 e 009/2018, 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 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 
nºs:- 008/2018, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional  
especial, no valor de até R$- 170.000,00 (cento e setenta mil reais) para 
a aquisição de uma ambulância e o Projeto de Lei nº 009/2018, que 
autoriza o Executivo Municipal a assinar Termo de Parcelamento de 
débito com a Secretaria de Desenvolvimento Social, tendo os Projetos 
de Lei, recebidos Pareceres favoráveis das Comissões de Justiça e 
Redação, Educação Saúde e Bem Estar Social e Finanças e 
Orçamentos, sendo os respectivos Projetos, submetidos à consideração 
do Plenário em primeira e única discussão e votação. Submetido os 
Projetos de Lei em discussão no Plenário usou da palavra na qualidade 
de Vereador o Senhor Wellington Carlos dos Santos que ressaltou a 
importância da aprovação dos Projetos. Em relação ao crédito adicional 
especial na importância de R$- 170.000,00 para a aquisição de uma 
ambulância o mesmo acha de grande necessidade para que o nosso 
município possa dar melhor atendimento a saúde de nossa população, 



uma vez que as ambulâncias existentes estão precárias. Quanto ao 
Projeto de devolução de recursos financeiros que a Prefeitura terá que 
efetuar é referente ao C.C.I. próximo a indústria de móveis Dolcilar,   
também se faz necessário para que o município possa  regularizar a 
situação, tendo em vista que os recursos vieram para o município, 
porém, foi feito apenas o alicerce da obra. Prosseguindo os trabalhos o 
senhor Presidente submeteu os Projetos de Lei 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”. 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 21 de março de 2018. 
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