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Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, 
realizada no dia 02 de agosto de 2021. Aos dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte 
um, 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. A Presidente em exercício Lucilene Bonato de 
Melo, após tomar sua cadeira, convida os vereadores a ocuparem seus devidos lugares. A seguir, o 
mesmo ordena ao Primeiro Secretário, Sr Iago dos Santos, a proceder à chamada dos Vereadores, a 
qual feita constatou a presença de Ailson Souto Campos, Aparecido Rosemiro da Silva, Claudinei 
da Silva, Cleonice Aparecida Rotta Bastidas, Iago dos Santos, Paulo Sergio Arias e Valdir 
Spanhol. Notando a presença de número legal de Vereadores, a Presidente, em nome de Deus, abre 
os trabalhos do dia, com expediente fundamentado no artigo 95, do Regimento Interno. Em primeiro 
lugar o Presidente coloca em discussão a Ata da Sessão anterior, com base no §1º, do artigo 113, do 
Regimento Interno. Não houve manifestação, ficando a mesma aprovada. Assinaram-na o Presidente e 
o Primeiro Secretário. No PEQUENO EXPEDIENTE a Presidente determinou ao Primeiro Secretário 
que procedesse a Leitura das matérias constantes na pauta, que foram: a) Ofício nº 252/2021, de 20 de 
maio de 2021, de autoria do Poder Executivo, encaminhando o Projeto de Lei nº 2.424/2021. b) Projeto 
de Lei nº 2.424/2021, de autoria do Poder Executivo, que “Cria o Serviço Municipal de Acolhimento 
Familiar no município de São Jorge do Patrocínio e dá outras providências”. c) Requerimento nº 
014/2021, de 30 de julho 2021, do Vereador Paulo Sergio Arias, solicitando a dispensa da leitura na 
ordem do dia do Projeto de Lei nº 2.437/2021, pois já foi lido em outra sessão. d) Indicação nº 
013/2021, de 29/07/2021, do Vereador Aparecido Rosemiro da Silva, solicitando ao Prefeito a limpeza 
das caixas coletoras de águas da chuva nas Estradas vicinais. Para o GRANDE EXPEDIENTE, foi 
cedida a palavra aos Vereadores, as quais nenhum fez o uso. Na ORDEM DO DIA, o Presidente 
apresentou ao Plenário as seguintes proposições: a) para única votação o Requerimento nº 
014/2021, de 30 de julho 2021, do Vereador Paulo Sergio Arias, solicitando a dispensa da leitura na 
ordem do dia do Projeto de Lei nº 2.437/2021. Não havendo Vereador(a) inscrito(a) para discutir a 
proposição incluída na Ordem do Dia, nos termos do art. 212, do Regimento Interno, o Presidente 
colocou-o em primeira e única votação, o qual ficou aprovado pela maioria dos Vereadores, sendo 7 
votos a favor e nenhum voto contra. b) para receber a primeira discussão o Projeto de Lei nº 
2.437/2021, de 02 de julho de 2021, que “Institui o sistema Municipal de Cultura de São Jorge do 
Patrocínio – PR, seus princípios, objetivos, estrutura, organização, gestão, inter-relações entre os seus 
componentes, recursos humanos, financiamento e dá outras providências. Não havendo Vereador(a) 
inscrito(a) para discutir a proposição incluída na Ordem do Dia, nos termos do art. 212, do Regimento 
Interno, o Presidente colocou-o em primeira votação, o qual ficou aprovado pela maioria dos 
Vereadores, sendo 7 votos a favor e nenhum voto contra. Nas EXPLICAÇÕES PESSOAIS, o 
Presidente cedeu a palavra aos Vereadores, que por sua vez, fizeram uso: os vereadores Ailson Souto 
Campos, Claudinei da Silva, Iago dos Santos Aparecido Rosemiro da Silva. Nada mais a tratar, os 
trabalhos do dia foram fechados às 19 horas e 41 minutos. A 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 subscrevo-me. 
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