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ATA Nº 2220 

Ata da Sessão Solene da Câmara Municipal de São Jorge do 
Patrocínio, Estado do Paraná, realizada no dia 1° de Janeiro de 2021, com o 
objetivo de dar Posse aos Vereadores da décima Legislatura deste Município, bem 
como ao Prefeito e Vice-Prefeito, para a gestão que compreende o quadriênio 
2021/2024. 
 
Ao primeiro dia do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte um, às oito horas e 
trinta minutos, na sala Elisangela Cazeloto Silva, desta Câmara Municipal, situada 
na Avenida Carlos Spanhol, nº 03, nesta Cidade de São Jorge do Patrocínio, Estado 
do Paraná. Realiza a Sessão Solene de Posse aos senhores Vereadores, Prefeito e 
Vice Prefeito da décima Legislatura, da Câmara de Vereadores deste Município, 
compreendida ao período de primeiro de janeiro de dois mil e vinte um, a trinta e um 
de dezembro de dois mil e vinte quatro, eleitos em quinze de novembro de dois mil e 
vinte. Fica designado para coordenar os trabalhos preliminares como Mestre 
Cerimonial desta Sessão Solene o Sr. Cleber Marinho e para Secretariar os 
trabalhos preliminares desta Sessão Solene o Sr. Claudinei Leonel, Secretário 
Administrativo e o Assessor Jurídico Claudecir Aparecido dos Santos desta Câmara 
Municipal. Iniciando o Cerimonialista esclarece que nossa sessão será divida em 
três atos: primeiro posse e compromisso dos vereadores e vereadoras; segundo ato 
eleição da mesa diretora e terceiro ato posse do Prefeito e Vice-Prefeito. 
Prosseguindo o Cerimonialista anuncia que de acordo com o artigo 22 da Lei 
Orgânica do Município, o Vereador mais idoso, assume provisoriamente a 
presidência da Câmara Municipal, assim sendo convida para tomar seu assento 
como presidente provisório desta Sessão o Sr. Paulo Sergio Arias, a seguir convida 
para tomar seus lugares de assento os vereadores e vereadoras, convida também 
aqueles que serão os representantes do nosso Poder Executivo, em seguida 
convida a todos para juntos entoar o Hino Nacional Brasileiro e o Hino do Município. 
A seguir convida o Presidente provisório para dar continuidade aos trabalhos desta 
solenidade. Assim o Presidente convida o vereador diplomado Valdir Spanhol para 
compor a mesa no cargo de Secretário designado. Prosseguindo o Secretário Valdir 
diz que o poder a ele atribuído faz relação nominal dos vereadores e vereadoras 
diplomados, em seguida devolve a palavra ao Presidente que neste momento com 
base no artigo 9º da Lei Orgânica Municipal, declara empossados todos, vereadores 
e vereadoras presentes e nominados, a seguir o Presidente vai até a Tribuna e 
presta compromisso legal a ser desempenhado na qualidade de Vereador:  
“PROMETO CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A CONSTITUIÇÃO DO 
ESTADO DO PARANÁ E A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO 
PATROCÍNIO, OBSERVAR AS LEIS, DESEMPENHAR COM LEALDADE O 
MANDATO QUE ME FOI CONFERIDO E TRABALHAR PELO PROGRESSO DO 
MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO E PELO BEM ESTAR DO SEU 
POVO.” A seguir passa a palavra ao Secretário para efetuar a chamada dos 
Vereadores e Vereadoras inclusive a ele mesmo para prestarem igual compromisso, 
o qual o secretário convoca em ordem alfabética todos Vereadores e Vereadoras 
para dirigirem se a Tribuna e prestarem o igual compromisso em seguida assinar o 
Livro de Termo de Posse. Devolve a palavra ao Presidente Provisório que inicia o 
Segundo Ato da programação, que consiste na eleição da Mesa Diretora o qual 
exercerá seu mandato no biênio 2021 a 2022. Após verificar a urna e rubricar as 
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cédulas de votação, o presidente procede à chamada dos Vereadores por ordem 
alfabética de seus nomes, para votarem secretamente constatando a presença de: 
Ailson Souto Campos, Aparecido Rosemiro da Silva, Claudinei da Silva, Cleonice 
Aparecido Rotta Bastidas, Eldimar Messias Lopes, Iago dos Santos, Lucilene Bonato 
de Melo, Paulo Sergio Arias e Valdir Spanhol. Após colher o último voto, o 
presidente provisório convoca os Vereadores: Cleonice Aparecida Rotta Bastidas e 
Valdir Spanhol, para procederem a escrutinação dos votos. Verificando o seguinte 
resultado: Total de votantes nove, assim distribuídos: Segundo Secretário: Cleonice 
Aparecida Rotta Bastidas (cinco) votos; Iago dos Santos (três) votos; Branco (um) 
voto; Primeiro Secretário: Iago dos Santos (seis) votos; Valdir Spanhol (dois) votos; 
Branco (um) voto; Vice-Presidente: Lucilene Bonato de Melo, (seis) votos; Aparecido 
Rosemiro da Silva, (dois) votos; Branco (um) voto; Presidente: Eldimar Messias 
Lopes (oito) votos; Paulo Sergio Arias (um) voto; Com este resultado de apuração e 
com base no artigo 13, do Regimento Interno, Proclamo eleitos e ficando 
automaticamente empossados para dirigirem a Mesa Diretora desta Câmara no 
Biênio 2021/2022 os Vereadores e Vereadoras: Presidente Eldimar Messias Lopes; 
Vice Presidente Lucilene Bonato de Melo; Primeiro Secretário Iago dos Santos, e 
Segunda Secretária: Cleonice Aparecida Rotta Bastidas; a seguir convida a todos os 
vereadores e vereadoras a trocarem seus assentos para que os integrantes da Mesa 
Diretora possam ocupar seus respectivos lugares e assinarem o Livro Termo de 
Posse, passo a palavra ao Presidente Eleito para dar prosseguimento aos trabalhos 
programados. Dando continuidade o Presidente inicia o Terceiro Ato da 
Programação, que no exercício de suas funções proclama a posse do Prefeito e Vice 
Prefeito que irão administrar o município para o quadriênio 2021/2024, convidando o 
Vice Prefeito Ronaldo Tinti para prestar compromisso e assinar o Livro de Posse. A 
seguir o Vice Prefeito vai até a Tribuna e Presta o compromisso: ”PROMETO 
DEFENDER E CUMPRIR A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO 
BRASIL, A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ E A LEI ORGÂNICA 
MUNICIPAL, OBSERVANDO AS LEIS, PROMOVER O BEM GERAL DO 
MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO E DESEMPENHAR, COM 
LEALDADE E PATRIOTISMO, AS FUNÇÕES DE MEU CARGO”, assina o Livro de 
Posse. Prosseguindo convida o Prefeito eleito José Carlos Baraldi para prestar 
Compromisso e assinar o livro de Posse, que em seguida o Prefeito eleito se levanta 
vai Até a Tribuna e Presta o compromisso ”PROMETO DEFENDER E CUMPRIR A 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, A CONSTITUIÇÃO 
DO ESTADO DO PARANÁ E A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, OBSERVANDO AS 
LEIS, PROMOVER O BEM GERAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO 
PATROCÍNIO E DESEMPENHAR, COM LEALDADE E PATRIOTISMO, AS 
FUNÇÕES DE MEU CARGO”, e assina o Livro de Posse. Prosseguindo, o 
Presidente convida o Vereador Iago dos Santos, que pronunciará em nome de 
todos os Vereadores componentes desta Câmara Municipal que discursa: 
Comprimento a todos que estão presentes nesta casa hoje, primeiramente a Deus, 
pois sua própria palavra nos diz que onde estarão dois ou mais reunidos em seu 
nome ai ele faz presente! Cumprimento aos nossos familiares e amigos que aqui 
estão aos que infelizmente não puderam estar devido à restrição de números de 
pessoas por conta da pandemia cumprimenta os vereadores e vereadoras, o senhor 
prefeito e seu vice-prefeito, a outras autoridades aqui presentes e também, os que 
nos acompanham pela Live no Youtube e Facebook, a todos o meu Bom Dia, 
Primeiramente quero dizer que é uma honra para eu ser indicado para poder falar 



3 

 

em nome de todos os vereadores e vereadoras desta casa. E em nome dos nove, 
agradeço a todos os eleitores, cabos eleitorais, familiares e amigos que nos 
ajudaram a chegar até aqui e acredito que todos nós estaremos juntos para fazer o 
real trabalho de vereador que é fiscalizar, legislar e cuidar de nosso município, 
como, pois, obviamente, acabamos de fazer este juramento. Falo isso agora 
exclusivamente aos nobres vereadores, que gostaria muito de não ver esta casa 
repartida, com divisões políticas ou partidárias, pois a partir de agora somos um time 
só, para respeitar, zelar e ajudar nosso município a se desenvolver ainda mais, pois 
um governo que vai contra si mesmo, ele está cavando sua própria sepultura e 
obviamente não queremos isto, Acredito que independentemente dos vereadores 
assim como eu, que estamos assumindo pela primeira vez no poder legislativo desta 
casa, todos nós vamos aprender uns com os outros, errar uns com os outros, 
discutirem, debater, ir contra ou a favor a alguns argumentos, mais acredito que tudo 
será no intuito de melhorar nosso município. E eu, assim como em toda minha 
campanha, continuarei seguindo os meus conceitos de verdade, transparência, 
humildade e honestidade! Fui eleito pelo povo a ao povo que estarei para prestar o 
meu serviço, agradeço imensamente a Deus que como digo foi o meu maior cabo 
eleitoral, a minha família que sempre me apoiou e me deu forças para continuar, 
pois foram 45 dias de uma campanha árdua, sem comer direito, sem dormir direito, 
de casa em casa, no sol ou na chuva, expondo minhas idéias e propostas onde tudo 
isso valeu a pena e se precisasse, faria tudo de novo! Muito obrigado aos meus 
amigos e eleitores que acreditaram em mim, não apenas em um jovem qualquer de 
vinte cinco anos que se arriscou na política, mais em homem de Deus que ainda 
acredita na política e quer fazer com que as coisas aconteçam diferentes. Agradeço 
ao meu vô de quase noventa e dois anos e minha vó de quase oitenta e oito anos 
que mesmo com suas limitações saiam para pedir voto para mim, a minha irmã que 
mesmo de longe sempre me apoiava e orava por mim, a minha noiva que mesmo 
dividida em dois candidatos me dava força para seguir em frente, ao meu querido 
Pai que também com sua humildade conseguiu conquistar pessoas para nossa 
causa e claro a minha amada mãe que é o grande amor da minha vida, que lutou 
junto comigo até o final, a toda a minha família, o meu eterno amor e gratidão. Eu 
vim de uma família humilde, trabalhadora e digna, que me ensinou desde cedo o 
valor da vida e como ser uma boa pessoa. Não nasci em berço de ouro ou 
conquistei o que tenho e sou hoje nas custas de outras pessoas, mais sim, através 
de trabalho duro e honestidade, caindo e levantando e claro, se sou o que sou hoje 
é tudo graça de Deus na minha vida e graças a ele, ele me deu um espírito de 
ousadia e não um espírito de tibieza e me conserva em um espírito jovem, 
independentemente da minha idade, e é com esse espírito jovem que vou trabalhar 
para a população, buscando mudanças, buscando fazer algo que talvez nunca fosse 
feito e também melhorar aquilo que já existe, pois não quero ser apenas mais ‘um’ 
ou me estacionar na comodidade do sempre foi assim, mais quero e vou, me arriscar 
além do meu dolorosamente limite de mediocridade para realmente fazer o real 
trabalho de um vereador sem medo de falar a verdade ou de me expressar, pois a 
palavra de Deus nos fala que quando formos levados aos altares e tribunais perante 
aos ordenados, magistrados ou autoridades, não vos preocupeis com o que haver 
de falar, pois naquela hora o espírito de Deus que vive em vós, falará através de 
vós. E é assim que inicio meu mandato como vereador e 1º secretário desta casa e 
falo mais uma vez a toda a população cobre de mim, me questionem, tirem suas 
dúvidas, mais também estejam juntos comigo, me dêem sugestões, me ajudem, pois 
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não estarei como vereador sozinho. Por fim, desejo a todos um ótimo ano novo, que 
possamos orar cada vez mais para que essa pandemia se finde de uma vez por 
todas e que possamos ter um ano muito mais alegre e avivado do que o ano que 
terminou. Um grande abraço, a todos e que Deus nos abençoe. A seguir o 
Presidente passa a palavra ao Vice-Prefeito Ronaldo Tinti, para fazer um breve 
pronunciamento, o mesmo vai até a Tribuna e diz: Meu bom dia a todos os 
presentes por ser uma data especial primeiro de janeiro muitas pessoas não fato da 
pandemia, mais também não puderam estar presentes com parentes em casa, mais 
estamos aqui hoje agradecendo a todos vocês pessoal que está segui do a gente 
pelas redes sociais, agradeço também em primeiramente especial a Deus que nos 
vem nos proporcionando neste momento pois sem ele estaria não estaríamos aqui 
mesmo com restrições mais se Deus quiser tudo isso vai passar, tudo a gente pensa 
e faz na vida se a gene fizer com amor e carinho tudo a gente atravessa,  quero 
agradecer uma duas ou mais vezes a minha esposa e meus filhos que estão em 
casa pela força, quando a gente entra pela política pelo bem d população que assim 
que a gente tem fazer seguir o nosso caminho, bem como disse o nosso querido 
Iago que acabou de falar aqui que nós tenhamos um mandato de união e que 
realmente pensamos na  população do município de São Jorge do Patrocínio em 
especial que é a quem nós temos que ter toda dedicação todo empenho porque 
assim que votou na gente confiou sempre, tenho digo também quem nos paga, por 
isso que estamos aqui hoje e que nós possamos cada vez mais fazer um trabalho 
ainda melhor tudo na vida a gene consegue melhorar se a gente assim quiser temos 
que sempre buscar conquistas novas sempre pensar em toda população de São 
Jorge do Patrocínio, quero agradecer também as pessoas que nos ajudaram as 
lideranças que também trabalharam pela gente a toda equipe desta Prefeitura que 
ajuda a todos funcionários Também é lógico a toda população agradecer também 
esta presente aqui o Jair, Zico terminou o ultimo mandato que tem também ajudado  
com seu trabalho a esta Câmara, parabéns a todos vereadores eleitos e reeleitos 
parabéns a vocês continuem sempre fazendo um trabalho voltado ao povo desse 
município, parabéns também ao Prefeito Baraldi que continue fazendo ainda melhor 
um trabalho, pois é assim que nós nos propusemos a fazer mais quatro anos de 
mandato a frente deste município, e a vocês que estão aqui hoje aos que estão em 
casa nos assistindo que Deus os ilumine os quatro anos de vocês pela frente que 
nós tenhamos uma vida abençoada por Deus, Feliz Ano Novo a todos as pessoas 
que estão ai de fora também visitando seus parentes, que todos tenhamos um ano 
coberto pelas graças de Deus, que Deus nos ilumine. Feliz Ano Novo a todos de 
coração mesmo, muito o brigado a todos que conduziram também esta cerimônia 
muito o brigado pela força e ajuda, fiquem todos com Deus. Muito Obrigado. 
Prosseguindo na qualidade ex Vice Presidente e Presidente atual convidam o 
Prefeito Municipal a receber simbolicamente as Chaves do Município e a seguir 
passa a palavra ao Prefeito José Carlos Baraldi, para fazer um breve 
pronunciamento, o mesmo vai até a Tribuna e diz: Bom dia a todos, gostaria de 
cumprimentar a todos, minha esposa Tuti, em nome dela cumprimento a toda minha 
família, ao Vice Prefeito Ronaldo Tinti, sua esposa Leila, todos os vereadores e 
vereadoras e os demais organizadores dessa sessão, de modo especial a todos que 
estão participando através das redes sociais desse momento histórico para São 
Jorge do Patrocínio. É momento de agradecer a Deus, agradecer a Câmara de 
vereadores, aos que aqui encerraram seus trabalhos como o representante nesse 
Legislativo, agradecer minha família, minha equipe de trabalho (secretários e 
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secretárias), agradecimentos por ter tido vida e saúde, por ter conseguido governar 
esse querido município durante esses quatro anos, foram muitas vitórias, 
conseguimos reestruturar nosso município, desenvolver todos os setores, 
principalmente resgatar a credibilidade junto aos fornecedores resgatar a confiança 
de nosso povo, foram milhões de reais investidos com transparência e honestidade, 
foram os cuidados e atenção no atendimento ao nosso cidadão, na saúde, 
educação, agricultura, assistência social, infra-estrutura, enfim todos os setores de 
nosso município. Agradecimentos a Câmara de Vereadores, ao Jair e José Ferreira 
que conduziram como Presidente do Legislativo, e os demais vereadores Zico 
Colonelli, Guilherme Afonso Favaro que contribuíram com todo esforço e dedicação 
os seus trabalhos, aos vereadores e vereadoras que acabaram de ser empossado, 
desejo que consiga realizar tudo que venha trazer desenvolvimento e bem estar as 
nossas famílias. Ao Vice Prefeito Ronaldo Tinti, que continue dedicando seu tempo 
para colaborar com a administração municipal na execução de um bom trabalho 
administrativo. Nesse período que se encerrou ontem pudemos também sanar as 
contas da Prefeitura, encerrando 2020 com todas as despesas pagas e ainda com 
saldo razoável, nas contas livres um saldo de R$ 2.050.388,41, Vinculados R$ 
1.444.161,75 de convênios R$ 889.321,40, totalizando R$ 4.382.891,56. Agradeço a 
população de São Jorge do Patrocínio pela confiança novamente a mim depositada 
em nossa pessoa, reforço aqui o compromisso de fazer ainda mais por São Jorge do 
Patrocínio, conto com as Graças de Deus, o apoio de nossas lideranças, o 
comprometimento de nossa equipe de trabalho, com a parceria e integração com a 
Câmara de Vereadores, Enfim com o apoio de toda nossa população que quer e 
espera por um São Jorge do Patrocínio, com qualidade de vida de nosso povo, 
crescendo e desenvolvendo cada dia mais, que Deus nos abençoe que tenhamos 
um ano de 2021 com muita saúde e Paz e nossas famílias possam se orgulhar de 
morar nesse querido Município. Boa Festa e que Deus nos abençoe. Muito 
Obrigado. Bom dia a todos e a todas, quero aqui cumprimentá-lo nosso 
excelentíssimo senhor prefeito municipal José Carlos Baraldi e nosso excelentíssimo 
senhor vice-prefeito Ronaldo Tinti e aos vereadores e vereadoras, ao secretário da 
câmara, assessor jurídico e demais funcionários, a todos que se fazem presentes e 
quem nos assiste pelas redes sociais, sintam-se todos cumprimentados, venho a 
esta tribuna, provisoriamente em nome dos senhores vereadores e senhoras 
vereadoras de São Jorge do Patrocínio, com a certeza de que atravessemos um 
momento sublime e histórico na cidade. A cada 04 anos o povo tem a oportunidade 
de eleger seus representantes para o poder Legislativo e para o poder Executivo. 
Por isso, alguns de nós vereadores irão recomeçar um trabalho e outros receberam 
a confiança e uma missão de seus cidadãos para iniciarem idêntico mister os que 
continuarão um trabalho trazem em si a idéia que o caminho percorrido nos últimos 
04 anos atendeu as expectativas de seus eleitores. Os que iniciarão um trabalho 
terão a oportunidade de demonstrar que o voto foi acertado e que esta chance é um 
presente, porque ser reconhecido com antecipação é sempre isso que representa. 
Há uma expectativa muito grande do eleitor em relação ao eleito: que este cumpra 
exatamente o que se comprometeu durante a campanha e, admitamos, é o mínimo 
que podemos fazer em respeito à confiança que nos foi antecipada. Foi o desafio 
que aceitamos e que agora temos a oportunidade de perseguir: corresponder às 
esperanças, aos anseios e aos desejos do nosso querido povo Sãojorgense, 
sejamos, pois, altivos, agradecidos e sempre merecedores da confiança que o povo 
nos depositou e na minha humildade opinião, um caminho para que possamos 
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atingir este objetivo no final, o poder é do povo e se é dele, não podemos nos render 
a mais ninguém e quem mandam na cidade não é o prefeito e nem os vereadores, 
mas sim, o povo. a coisa pública é como o nome diz: é pública, do povo; não é coisa 
privada, e nos vereadores em nome do povo, somos os seus guardiões. Enfim, 
quem tem que aparecer e brilhar não são as pessoas, mas suas idéias e, finalmente, 
quem ocupa o melhor espaço não são os nomes, mas a competência das suas 
atitudes a Câmara Municipal precisa, pois, cumprir o seu papel na sociedade e a sua 
expressão é a atuação independente, séria e cristalina representada pelas idéias e 
atitudes de cada um de nós vereadores em tempos de informação rápida e 
qualificada, não há espaço para quem se omitir ou for servo de poderes e poderosos 
o Legislativo é o poder responsável por elaborar as Leis, mas principalmente 
fiscalizando para ajudar nas ações do poder Executivo, nossa missão senhores e 
senhoras vereadores, é fazer com que o nosso povo que muito precisa das ações do 
poder público, tenham a reparação dos esforços convertidos em educação e saúde 
de qualidade, além da segurança que possa realmente proteger as nossas famílias e 
que todos possam ter qualidade de vida e é por isso, por cada um dos nossos 
munícipes que vamos trabalhar sim seremos parceiros do poder executivo 
aprovando os projetos importantes e positivos para as nossas famílias e que 
atendam às necessidades básicas da nossa gente, mas jamais seremos coniventes 
com ações que estejam em desacordo com o que é de responsabilidade do poder 
público. Portanto, devemos legislar para o atendimento das necessidades de nosso 
povo e para a melhoria e crescimento de nossa cidade, sem compadrios, 
interferências políticas e partidárias, pois aqui representamos não somente um 
partido ou coligação, não somente a situação ou oposição, mas acima de tudo, 
somos vereadores do povo, de todos, sem distinção de raça, credo, partido ou 
classe social, essa mesa que hoje assume tem um papel fundamental nos novos 
rumos que essa casa tomará a partir de agora devemos fazer as mudanças 
estruturantes tão prometidas e sonhadas por nossa população quero aqui agradecer 
aos Ex-Presidentes da Câmara Municipal: Jair Sampaio de lima e José Rodrigues 
Ferreira, bem como os demais membros da mesa diretora, que estiveram à frente 
deste poder e tem a certeza do dever cumprido. Por fim, convido a todos e todas as 
participarem a partir de 15 de fevereiro das sessões ordinárias que se realizarão 
todas às segundas-feiras, às dezenove horas. Que deus nos proteja e nos dê muita 
saúde, paz, harmonia para bem conduzirmos os trabalhos a partir de agora, contem 
comigo e os demais vereadores para fazer o melhor sempre de nosso município. 
Feliz 2021 a todos!!!!!!!! e que Deus ilumine a todos, meu muito obrigado. Nada mais 
tendo a tratar em nome de Deus declaro encerrada a presente Sessão Solene ás 10 
horas e 25 minutos. E eu, IAGO DOS SANTOS, Primeiro Secretário, subscrevo-me. 
 
 
___________________     _________________________ 
IAGO DOS SANTOS     ELDIMAR MESSIAS LOPES 
Primeiro Secretário      Presidente 
 
Obs.: Lista de Presença nesta Sessão Solene em anexo. 
 


