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Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, 
realizada no dia 30 de agosto de 2021. Aos trinta 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. O Presidente Eldimar Messias Lopes, 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, Eldimar Messias Lopes, Lucilene Bonato de Melo, 
Paulo Sergio Arias e Valdir Spanhol. Notando a presença de número legal de Vereadores, o 
Presidente, em nome de Deus, abre os trabalhos do dia. 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, o Presidente determinou ao Primeiro Secretário que procedesse a 
Leitura das matérias constantes na pauta, com base no artigo 95, do Regimento Interno, que foram: a) 
Ofício nº 355/2021, de 30 de agosto de 2021, de autoria do Prefeito Municipal, encaminhando o Projeto 
de Lei nº 2.449/2021; b) Ofício nº 356/2021, de 30 de agosto de 2021, de autoria do Prefeito Municipal, 
encaminhando o Projeto de Lei nº 2.450/2021; c) Projeto de Lei nº 2.449/2021, de 30 de agosto de 
2021, do Poder Executivo, que “Autoriza o Executivo Municipal a Abrir Crédito Adicional por Excesso de 
Arrecadação no orçamento Geral do Município, no exercício de 2021 e dá outras providências. ” d) 
Projeto de Lei nº 2.450/2021, de 30 de agosto de 2021, do Poder Executivo, que “Autoriza o Executivo 
Municipal a Abrir Crédito Adicional Especial no Orçamento Geral do Município, no exercício de 2021 e 
dá outras providências. ” e) Indicação nº 020/2021, de 24 de agosto de 2021, de autoria do Vereador 
Aparecido Rosemiro da Silva, no sentido de indicar Projeto de Lei relativo ao tratamento diferenciado e 
favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito municipal, com 
base na Lei Complementar n° 123/2006. f) Indicação nº 021/2021, de 26 de agosto de 2021, de autoria 
do Vereador Ailson Souto Campos, que indica ao Prefeito Municipal em determinar à Secretaria 
competente sobre a necessidade de instalação de um Climatizador Evaporativo no Salão Comunitário 
do Bairro Santo Agostinho. g) Indicação nº 022/2021, de 26 de agosto de 2021, de autoria do Vereador 
Ailson Souto Campos, indicando ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, que estude a 
possibilidade de instalar placas de advertência em todos as áreas próximas a sede dos bairros rurais: 
VILA ORIENTAL; GURUCAIA; SÃO MATEUS e SERRA DAS FLORES com a seguinte frase: “Proibido 
Jogar Lixo – Sujeito a Multa”. h) Indicação n° 023/2021, de 27 de agosto de 2021, de autoria da 
vereadora Cleonice Aparecida Rotta Bastidas, no sentido de indicar ao Prefeito Municipal que 
determine ao setor de obras e Infraestrutura, a presente Indicação solicitando destes, a manutenção no 
que diz respeito a pintura dos redutores de velocidade (quebra-molas) existentes em todo município de 
São Jorge do Patrocínio. Para o GRANDE EXPEDIENTE, foi cedida a palavra aos Vereadores, as 
quais nenhum vereador fez uso da palavra. Na ORDEM DO DIA, o Presidente apresentou ao Plenário 
as seguintes proposições: Nas EXPLICAÇÕES PESSOAIS, a Presidente cedeu a palavra aos 
Vereadores, que por sua vez, fizeram uso: Lucilene Bonato de Melo, Valdir Spanhol, Paulo Sérgio 
Arias. Nesta oportunidade, o presidente convocou todos os vereadores e vereadoras para a sessão 
extraordinária que ocorrerá às 17 horas, do dia 08/09/2021 (quarta-feira), para discussão e primeira 
votação final dos Projetos: a) Projeto de Lei nº 2.445/2021, de 12 de agosto de 2021, b) Projeto de Lei 
nº 2.446/2021, de 12 de agosto de 2021, c) Projeto de Lei nº 2.447/2021, de 12 de agosto de 2021, d) 
Projeto de Lei nº 2.448/2021, de 20 de agosto de 2021, e) Projeto de Lei nº 2.449/2021, de 30 de 
agosto de 2021, f) Projeto de Lei nº 2.450/2021, de 30 de agosto de 2021. Nada mais a tratar, os 
trabalhos do dia foram fechados às ...... horas e ...... 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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Observação: A ata e o áudio da presente sessão poderá ser acessado através do site 
www.cmsjpatrocinio.pr.gov.br 


