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Ata da Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, 
realizada no dia 12 de julho de 2021. Aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte um, 
às dezessete 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 
Extraordinária 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, a 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, 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 
a Presidente e o Primeiro Secretário assinam a Ata da Sessão anterior. No PEQUENO EXPEDIENTE 
a Presidente determinou ao Primeiro Secretário que procedesse a Leitura das matérias constantes na 
pauta, que foram: a) Ofício nº 310/2021, de 02 de julho de 2021, encaminhando o Projeto de Lei nº 
2.437/2021; b) 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”. 
c) Ofício nº 311/2021, de 02 de julho de 2021, encaminhando o Projeto de Lei nº 2.438/2021; d) 
Projeto de Lei nº 2.438/2021, de 02 de julho de 2021, que “autoriza o Executivo Municipal a Abrir 
Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotação no Orçamento Geral do Município, no 
Exercício de 2021 e dá outras providências”. Para o GRANDE EXPEDIENTE, foi cedida a palavra aos 
Vereadores, as quais nenhum vereador fez uso. Na Ordem do Dia, a Presidente apresentou ao 
Plenário as seguintes proposições: a) para única votação o Requerimento nº 013/2021, de 09 de 
julho 2021, do Vereador Valdir Spanhol, solicitando a dispensa da leitura na ordem do dia dos Projetos 
de Lei nº 2.436/2021 e 2.438/2021. 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 por unanimidade dos Vereadores, sendo 06 votos a 
favor e nenhum voto contra. b) a Presidente apresentou ao Plenário para única votação o 
Requerimento de Urgência do Vereador Iago dos Santos, solicitando a concessão de urgência, para 
que seja encaminhado ao Plenário, os Projetos de Lei nº 2.436 e 2.438, todos do ano de 2021 e sua 
redação final para apreciação e votação, em primeira e única vez, na pauta da Ordem do Dia desta 
Sessão. 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 por unanimidade dos Vereadores, sendo 06 votos a favor e nenhum voto contra. c) 
Prosseguindo, a Presidente apresenta ao Plenário para receber a primeira e única discussão o 
Projeto de Lei nº 2.436/2021, de 30 de junho de 2021, que “Autoriza o Executivo Municipal a Abrir 
Crédito Adicional Especial por Anulação de Dotação no Orçamento Geral do Município, no Exercício de 
2021 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 e 
única votação, , o qual ficou aprovado por unanimidade dos Vereadores, sendo 06 votos a favor e 
nenhum voto contra. d) Prosseguindo, a Presidente apresenta ao Plenário para receber a primeira e 
única discussão o Projeto de Lei nº 2.438/2021, de 02 de julho de 2021, que “autoriza o Executivo 
Municipal a Abrir Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotação no Orçamento Geral do 
Município, no Exercício de 2021 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 e única votação, , o qual ficou aprovado por unanimidade dos 
Vereadores, sendo 06 votos a favor e nenhum voto contra. Nada mais a tratar, os trabalhos do dia 
foram fechados às 18 horas e 02 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. 
 
 



 
IAGO DOS SANTOS    ELDIMAR MESSIAS LOPES 
Primeiro Secretário     Presidente 
 

Observação: o áudio da presente sessão poderá ser acessado através do site 

www.cmsjpatrocinio.pr.gov.br 


