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Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, 
realizada no dia 25 de abril de 2022. Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e 
vinte dois, às dezenove horas, no Plenário Elisangela Cazeloto Silva da Câmara Municipal de São 
Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, sito à Avenida Carlos Spanhol, número três, iniciou-se a 
Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores deste Município. O Presidente ELDIMAR MESSIAS 
LOPES, após tomar sua cadeira, convida os Vereadores a ocuparem seus devidos lugares. Na 
sequência, o Presidente, notando a ausência do Primeiro e da Segunda Secretária, com base no §1º, 
do artigo 11, do Regimento Interno (RI), convocou o Vereador Paulo Sergio Arias, como sendo o mais 
idoso para assumir seu cargo à mesa e para proceder a chamada dos Vereadores, a qual constatou a 
presença de (1) Ailson Souto Campos, (2) Aparecido Rosemiro da Silva (3) Claudinei da Silva, (4) 
Eldimar Messias Lopes, (5) Valdir Spanhol e (6) Paulo Sérgio Arias. Para a ABERTURA DA SESSÃO 
(§1º, do artigo 90, do RI), notou-se a presença de número legal de Vereadores, pelo qual então o 
presidente em nome de Deus, abriu os trabalhos do dia. No EXPEDIENTE (art. 95 c/c §1º, do art. 113, 
do RI), o presidente colocou em discussão a Ata da Sessão anterior. Não houve manifestação, ficando 
a mesma aprovada. Assinaram-na o presidente e o primeiro secretário. O presidente determinou ao 
primeiro secretário que procedesse a Leitura das matérias constantes na pauta, com base no artigo 95, 
do RI, que foram:     a) Ofício n° 065/2022, de 25 de março de 2022, encaminhando o Projeto de Lei 
nº 2.499/2022 para que possa ser apreciado e deliberado por esta Egrégia Casa de Leis.  b) Ofício nº 
086/2022, de 08 de abril de 2022, de autoria do Chefe do Poder Executivo de São Jorge do Patrocínio, 
encaminhando Projeto de Lei nº 2.504/2022 e o Projeto de Lei nº 2.505/2022 para que possam ser 
apreciados e deliberados por esta Egrégia Casa de Leis.    c) Ofício nº 090/2022, em resposta do 
requerimento nº. 010/2022.  d) Requerimento nº 016, de 20 de abril de 2022, de autoria do vereador 
Claudinei da Silva, requerendo a dispensa da leitura dos Projetos de Lei n° 2.501 e 2.502; todos do ano 
de 2022, pois os mesmos já foram lidos anteriormente.  e) Projeto de Lei nº 2.499, de 25 de março de 
2022, de autoria do Chefe do Poder Executivo de São Jorge do Patrocínio, que “Autoriza o Poder 
Executivo a firmar contrato administrativo para Concessão de Direito de Uso a título gratuito de bens 
móveis do Município.  f) Projeto de Lei nº 2.504, de 14 de abril de 2022, de autoria do Chefe do Poder 
Executivo de São Jorge do Patrocínio, que “Autoriza o Executivo Municipal a Abrir Crédito Especial por 
Excesso de Arrecadação, no Orçamento Geral do Município, no Exercício de 2022, e dá outras 
providências. ”  g) Projeto de Lei nº 2.505, de 14 de abril de 2022, de autoria do Chefe do Poder 
Executivo de São Jorge do Patrocínio, que “Autoriza o Executivo Municipal a Abrir Crédito Especial por 
Excesso de Arrecadação, no Orçamento Geral do Município, no Exercício de 2022, e dá outras 
providências. ”  h) Indicação N°. 10/2022, de autoria do Vereador Aparecido Rosemiro da Silva, 
sugerindo ao Chefe do Poder Executivo a implantação do programa de auxílio ao esporte “Bolsa Atleta” 
no município de São Jorge do Patrocínio.  i) Requerimento nº 016, de 20 de abril de 2022, de autoria 
do vereador Claudinei da Silva, requerendo a dispensa da leitura dos Projetos de Lei n° 2.501, 2.502; 
todos do ano de 2022, pois os mesmos já foram lidos anteriormente.  j) Comunicação Interna de 
autoria das vereadoras Lucilene Bonato de Melo e Cleonice Aparecida Rotta Bastidas, comunicando 
falta na sessão de 25/04/2022.  No uso da PALAVRA para tratar de ASSUNTO DE INTERESSE 
PÚBLICO (art. 96, RI), o presidente concedeu oportunidade os (as) Vereadores (as), conforme art. 96, 
do RI, utilizada pelo vereador...   Na ORDEM DO DIA (art. 97, RI), notando a presença de número legal 
de Vereadores, o presidente conforme §1º, do artigo 98, do Regimento Interno (RI), o presidente 
apresentou ao Plenário as seguintes proposições:    a) para receber única discussão o Requerimento 
nº 016, de 20 de abril de 2022, de autoria do vereador Claudinei da Silva, requerendo a dispensa da 
leitura dos Projetos de Lei n° 2.501, 2.502; todos do ano de 2022, pois os mesmos já foram lidos 
anteriormente. Nenhum vereador inscrito fazendo o uso do tempo para discussão da proposição 



incluída na Ordem do Dia, nos termos do art. 212, do Regimento Interno, o presidente colocou-o em 
única votação, o qual ficou aprovado por unanimidade dos Vereadores, sendo 05 e nenhum voto 
contra.  b) para receber segunda discussão, o Projeto de Lei nº 2.501, de 06 de abril de 2022, de 
autoria do Chefe do Poder Executivo de São Jorge do Patrocínio, que “Autoriza o Executivo Municipal a 
Abrir Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotação no Orçamento Geral do Município, no 
Exercício de 2022 e dá outras providências. ” Nenhum vereador inscrito fazendo o uso do tempo para 
discussão da proposição incluída na Ordem do Dia, nos termos do art. 212, do Regimento Interno, o 
presidente colocou-o em segunda votação com sua redação final, o qual ficou aprovado por 
unanimidade dos Vereadores, sendo 05 e nenhum voto contra.  c) para receber segunda discussão, o 
Projeto de Lei nº 2.502, de 08 de abril de 2022, de autoria do Chefe do Poder Executivo de São Jorge 
do Patrocínio, que “Autoriza o Executivo Municipal a Abrir Crédito Especial por Excesso de 
Arrecadação, no Orçamento Geral do Município, no Exercício de 2022, e dá outras providências. 
Nenhum vereador inscrito fazendo o uso do tempo para discussão da proposição incluída na Ordem do 
Dia, nos termos do art. 212, do Regimento Interno, o presidente colocou-o em segunda votação com 
sua redação final, o qual ficou aprovado por unanimidade dos Vereadores, sendo 05 e nenhum voto 
contra.  Nas EXPLICAÇÕES PESSOAIS (art. 103, RI), o presidente cedeu a palavra aos Vereadores 
(as), que por sua vez, fizeram uso o vereador Claudinei da Silva, Valdir Spanhol, Paulo Sérgio Arias, 
Aparecido Rosemiro da Silva.  Nada mais a tratar, os trabalhos do dia foram fechados às 19 horas 
e 48 minutos. O presidente agradeceu a todos pela boa sessão, ao comparecimento dos 
vereadores e dos visitantes que se fizeram presentes. E eu IAGO DOS SANTOS, Primeiro 
Secretário (§1º, do art. 11, do Regimento Interno) subscrevo-me.          
 
 
 
IAGO DOS SANTOS         ELDIMAR MESSIAS LOPES   
Primeiro Secretário                             Presidente da Câmara 
 
 
Observação: A ata e o áudio da presente sessão poderão ser acessados através do site 
www.cmsjpatrocinio.pr.gov.br   


