
Ata da décima primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Dolcinópolis. Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de agosto 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 realizaram-se a décima primeira 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- 019 – de 01 de junho de 2018, o qual dispõe sobre 
disciplina, cuidados e aplicação de penalidades por mal uso de viaturas, 
maquinários, infração de trânsito; Projeto de Lei nº- 023 – de 09 de 
agosto de 2018, o qual dispõe sobre a abertura de crédito adicional 
especial, no valor de R$- 200.000,00 (duzentos mil reais) para custear 
despesas com aquisição de Mobiliário Escolar – Creche Escola; Projeto 
de Lei nº- 024 – de 09 de agosto de 2018, o qual dispõe sobre a 
abertura de crédito adicional especial, no valor de R$- 15.300,00 (quinze 
mil e trezentos reais), destinado a atender o Projeto Mais Esporte Social; 
Projeto de Lei nº- 025 – de 16 de agosto de 2018, o qual dispõe sobre a 
abertura de crédito adicional especial, no valor de R$- 2.925.250,00 
(dois milhões, novecentos e vinte e cinco mil e duzentos e cinquenta 
reais), destinado a atender o Projeto Revitalização e Reforma do Parque 
Ecológico Municipal e Projeto de Lei nº- 026 – de 16 de agosto de 2018, 
o qual dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no valor 
de R$- 140.000,00 (cento e quarenta mil reais), destinado atender 
Pagamentos de Precatórios, através de Sentenças Judiciais. Convite do 
Senhor Prefeito Municipal Américo Ribeiro do Nascimento, convidando 
os Senhores Vereadores e a comunidade em geral para a Audiência 
Pública para elaboração da LOA – Lei Orçamentária Anual de 2019.   
Proposituras do Poder Legislativo:- Indicação nº- 012 – de 20 de agosto 
de 2018, de autoria da Vereadora Celma Maria Posclan Neves, 
solicitando do Senhor Prefeito Municipal 02 (dois) Agentes Comunitária 
de Saúde, pois as áreas 2 e 5 do Município estão descobertas sem o 



atendimento suficiente e Indicação nº- 013 – de 20 de agosto de 2018, 
de autoria dos Vereadores Edilso Gonçalves de Seixas e Wellington 
Carlos dos Santos, solicitando do Senhor Prefeito Municipal 
providências no sentido de colocar grades de proteção nos bueiros em 
todas as ruas da cidade. Requerimentos de Urgência Especial, 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 mais matérias a serem 
lidas no presente Expediente, o Senhor Presidente, declara-o encerrado. 
Passando para “ORDEM DO DIA”. Iniciando os trabalhos da Ordem do 
Dia o Senhor Presidente submeteu à consideração do Plenário em 
primeira e única discussão e votação os Requerimentos de Urgência 
Especial, sendo aprovados por unanimidade. Aprovados os 
Requerimentos de Urgência Especial o Senhor Presidente comunicou o 
Plenário que os Projetos de Lei de nºs:- 023 – 024 – 025 e 026/2018, 
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 e emitir os 
respectivos Pareceres. Reiniciados os trabalhos da Ordem do Dia o 
Senhor Presidente submeteu à consideração do Plenário o Projeto de 
Lei nº- 019 – de 01 de junho de 2018, que dispõe sobre disciplina, 
cuidados e aplicação de penalidades por mal uso de viaturas, 
maquinários, infração de trânsito, sendo que o Projeto de Lei se 
encontrava em tramitação nesta Casa (artigo 53, § 1º LOM), e sua 
votação será nos termos do artigo 53, 2º (LOM), sendo o respectivo 
Projeto, submetido à consideração do Plenário em primeira e única 
discussão e votação. Submetido o Projeto em discussão no Plenário e 
não havendo manifestação, prosseguindo o Senhor Presidente 
submeteu o Projeto de Lei nº- 019/2018, em votação no Plenário, sendo 
o mesmo “Rejeitado por unanimidade”. Prosseguindo os trabalhos da 
Ordem do Dia o Senhor Presidente submeteu à consideração do 
Plenário os Projetos de Lei de nºs:- 023 – 024 – 025 e 026 – ambos 
versam sobre a abertura de créditos adicional especial e adicional 
suplementar, destinados a Aquisição de Mobiliário Escolar – Creche 
Escola; Projeto Mais Esporte Social; Revitalização e Reforma do Parque 
Ecológico Municipal e Pagamentos de Precatórios, tendo os respectivos 
Projetos recebidos Pareceres favoráveis das Comissões de Justiça e 
Redação e Finanças e Orçamentos, sendo os respectivos Projetos, 
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 ressaltou a importância da aprovação dos Projetos de Lei, 



esclarecendo a situação de cada Projeto, onde o crédito de R$- 
200.000,00 será destinado a comprar as mobílias para a Creche Escola, 
obra de grande importância que em breve ira terminar, o valor de R$- 
15.300,00, será destinado a atender o esporte na cidade, onde todos 
que gostam de esporte ficarão felizes em ver recursos para atender o 
esporte na cidade com a aquisição de uniformes entre outros; o valor de 
R$- 2.925.250,00 será destinado a Revitalização do Parque Ecológico 
do Município, ou seja, vai dar início as obras do pesque pague, sendo 
que será o local mais bonito da cidade, onde vai trazer lazer a nossa 
população e o valor de R$- 140.000,00, crédito suplementar, se trata de 
pagar precatórios que são dividas de longo prazo e dividas anteriores, 
onde esse valor poderia ser aplicado em melhorias para a população, 
mas será destinado ao pagamento de precatórios que é de obrigação da 
administração. Prosseguindo os trabalhos o Senhor Presidente 
submeteu os Projetos de Lei de nºs:- 023/2018 – 024/2018 – 025/2018 e 
026/2018, em votação no Plenário, sendo os Projetos de Lei 
“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 o Senhor Presidente convidou 
os Senhores Vereadores para participarem da Audiência Pública na 
Câmara no dia 23 de agosto, ocasião em que serão tratados assuntos 
relacionados à LOA/2019, Lei Orçamentária anual, justificando sua 
ausência em motivo de participar de um Júri em Estrela d’ Oeste no 
mesmo horário. 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 22 de agosto de 2018. 
 
 

Wellington Carlos dos Santos          Edilso Gonçalves de Seixas          
Presidente                                       Primeiro Secretário                                                                                                                                                                                 


