
 
 

ATA 2240 
 
Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, 
realizada no dia 14 de junho de 2021. Aos quatorze dias do mês de junho 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, APARECIDO ROSEMIRO DA SILVA, 
CLAUDINEI DA SILVA, CLEONICE APARECIDA ROTTA BASTIDAS, ELDIMAR MESSIAS LOPES, 
IAGO DOS SANTOS, 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, com expediente fundamentado no artigo 95, do Regimento Interno. Em primeiro 
lugar o Presidente e o Primeiro Secretário assinam a Ata da Sessão anterior. No PEQUENO 
EXPEDIENTE o Presidente ordenou ao Primeiro Secretário que procedesse a Leitura das matérias 
constantes na pauta, que foram: a) Requerimento nº 008/2021, de 11 de junho 2021, da Vereadora 
Cleonice Aparecida Rotta Bastidas, solicitando a dispensa da leitura na ordem do dia do Projeto de Lei 
nº 2.418/2.021. Para o GRANDE EXPEDIENTE, foi cedida a palavra aos Vereadores, as quais nenhum 
vereador usou a palavra. Na ORDEM DO DIA, o Presidente apresentou ao Plenário as seguintes 
proposições: a) para única votação o Requerimento nº 008/2021, de 11 de junho 2021, da Vereadora 
Cleonice Aparecida Rotta Bastidas, solicitando a dispensa da leitura na ordem do dia do Projeto de Lei 
nº 2.418/2021. Não havendo manifestações, o Presidente colocou-o em primeira e única votação o qual 
ficou aprovado por unanimidade. b) para receber segunda discussão e sua redação final o Projeto de 
Lei nº 2.418/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio de 2022/2025 e dá outras 
providências. Não havendo manifestações, o Presidente colocou-o em segunda votação com sua 
redação final, o qual ficou aprovado pela maioria dos Vereadores, sendo 07 votos a favor e 01 voto 
contra. Nas EXPLICAÇÕES PESSOAIS, o Presidente cedeu a palavra aos Vereadores, que por sua 
vez, fizeram uso os vereadores Iago dos Santos e Aparecido Rosemiro da Silva. Na sequência, o 
Presidente convidou todos os Vereadores e Vereadoras a participarem da Missa em comemoração do 
40º Aniversário do Município de São Jorge do Patrocínio, que terá início às 9h do dia 20 de junho na 
Igreja Matriz deste Município. Nenhum vereador mais fazendo uso da palavra, agradece pela boa 
sessão, agradece o comparecimento dos vereadores. Nada mais a tratar, fecha os trabalhos do dia 
às horas e minutos. E eu IAGO DOS SANTOS, Primeiro Secretário subscrevo-me. 
 
 
 
 
 
 
 
IAGO DOS SANTOS    ELDIMAR MESSIAS LOPES 
Primeiro Secretário     Presidente 
 
Observação: A Ata e o áudio da presente sessão poderá ser acessado através do site 

www.cmsjpatrocinio.pr.gov.br 
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