
 
Ata da décima terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de 
Dolcinópolis. Aos 19 (dezenove) dias do mês de setembro 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 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- 029 – de 12 de setembro de 2018, o qual dispõe sobre 
denominação do Conjunto Habitacional Dolcinópolis “G”, localizado na Via 
de Acesso à SP -463, em Dolcinópolis, o qual denomina-se Conjunto 
Habitacional “MIGUEL GREGOLETE”. Ofícios nº- 199/2018 e Ofício 
Especial, ambos de autoria do Senhor Prefeito Municipal, apresentando a 
Câmara Municipal resposta às Indicações de nºs: 014 – 015 - 016 – 017, 
das Vereadoras Rozangela Galanti Nilsen e Zilda Bindella dos Santos e 
Ofício Especial em que o Prefeito Municipal leva ao conhecimento do 
Senhor Presidente e demais Vereadores que o Executivo vem 
confeccionando um novo Estatuto dos Funcionários Públicos e Estatuto do 
Magistério através da Empresa Pública contratada de Consultoria 
Assessoria e Serviço, o qual esta em fase de acabamento, faltando 
reunião com o Ministério Público da Comarca de Estrela D’ Oeste, para 
discussão do Projeto. Proposituras do Poder Legislativo:- Requerimento de 
Urgência Especial, proposto pelos Senhores Vereadores, solicitando 
Urgência Especial para que o Projeto de Lei constantes da leitura do 
Expediente seja deliberado em Plenário na presente Sessão. Indicação nº- 
018 – de autoria do Vereador e Presidente da Casa Wellington Carlos dos 
Santos, o qual reivindica do Poder Executivo, a contratação para o 
aniversário da cidade da FACMOL – Orquestra de Sopros e Percussão de 
Pereira Barreto. Não havendo mais matérias a serem lidas no presente 
Expediente, o Senhor Presidente concedeu a palavra aos Vereadores 
inscritos para se manifestar na Tribuna, versando sobre Tema Livre nos 
termos do Regimento Interno. Inicialmente usou da palavra a Vereadora 



Rozangela Galanti Nilsen, usou da palavra para esclarecer alguns 
comentários na cidade que se refere a funcionários, justificando a todos os 
funcionários que seus direitos serão preservados e que todos os 
Vereadores jamais irão aceitar que prejudique os direitos dos funcionários. 
Disse que a missão dos Vereadores nada mais é trabalhar em prol do 
Município, da população e também dos funcionários. Prosseguindo usou 
da palavra o Vereador e Presidente da Casa o Senhor Wellington Carlos 
dos Santos que em suas palavras procurou fazer o seu esclarecimento 
sobre uma ação proposta pelo Prefeito Municipal em que envolve os 
funcionários. Disse que procurou o Prefeito para que ele esclarecesse 
sobre essa ação, dizendo que o mesmo lhe enviou um ofício esclarecendo 
a situação, o qual solicitou do Secretário que fizesse a leitura do ofício do 
Prefeito, lembrou a todos que o ofício do Prefeito é a resposta que obteve 
diante da procura de esclarecimento sobre a ação proposta aos 
Servidores. Após a leitura do ofício do Prefeito pelo Secretário da Mesa, foi 
alegado que a ação direta de inconstitucionalidade é pelo motivo da 
criação de um novo Estatuto dos Funcionários, foi solicitado também que o 
Prefeito viesse esclarecer na Câmara, deixou claro aos Servidores que a 
Câmara não compactua com a ação, o Presidente é o réu da ação e que 
esta junto com os Funcionários, a ação foi proposta pela Prefeitura e não 
pela Câmara. Disse que tomou a liberdade de procurar o Prefeito, pois não 
concorda com a medida de tirar direitos dos Funcionários, procurou o Luiz 
Fernando advogado do Sindicato para que o mesmo ajude a não 
prejudicar os funcionários, onde a liminar foi indeferida. O Presidente em 
suas palavras disse que sendo um Estatuto que traga benefícios para os 
funcionários a Câmara certamente irá aprovar, e não sendo um Estatuto 
que traga benefícios para os Funcionários a Câmara não vai aceitar. Disse 
que esta do lado dos funcionários e que não aceita que os funcionários 
sejam prejudicados e que é totalmente contra a ação do Prefeito. Não 
havendo mais oradores 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 o 
Requerimento de Urgência Especial, sendo aprovado por unanimidade. 
Aprovado o Requerimento de Urgência Especial o Senhor Presidente 
comunicou o Plenário que o Projeto de Lei, constante da leitura do 
Expediente será levado 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 o Projeto de Lei e 
emitir o respectivo Parecer. Reiniciados os trabalhos da Ordem do Dia o 
Senhor Presidente submeteu à consideração do Plenário o Projeto de Lei 
de autoria do Poder Executivo:- Projeto de Lei  nº:- 029 -  de 12 de 
setembro de 2018, o qual dispõe sobre denominação do Conjunto 



Habitacional Dolcinópolis “G”, tendo o Projeto de Lei, recebido Parecer 
favorável da Comissão de Justiça e Redação, sendo o respectivo Projeto, 
submetido à consideração do Plenário em primeira e única discussão e 
votação no Plenário, comunicando que o respectivo Projeto é matéria que 
necessita para sua aprovação de dois terços dos membros da Câmara e 
sua votação é secreta nos termos do artigo 171, § 8º, inciso III do 
Regimento Interno. Submetido o Projeto em discussão no Plenário e não 
havendo manifestação, o Senhor Presidente passou a convidar os 
Senhores Vereadores em ordem alfabética para procederem o seu voto. 
Encerrada a votação secreta o Senhor Presidente convidou os Vereadores 
Adriano Felles Vieira e Diego Aparecido Pereira Miguel para a contagem 
dos votos e proclamação do resultado. Portanto o Projeto de Lei nº - 
029/2019 foi aprovado por 08 (oito) votos favoráveis, tendo 01 (um) voto 
contrário. 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 19 de setembro de 2018.  

Wellington Carlos dos Santos                       Edilso Gonçalves de Seixas 
Presidente                                                     Primeiro Secretário 
 


