
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 segunda votação, o qual ficou aprovado por unanimidade dos vereadores, sendo 8 
votos a favor e nenhum contra. c) para receber a primeira discussão o Projeto de Lei nº 2.424/2021, 
de 18 de maio de 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”. 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 segunda votação, o qual ficou aprovado por unanimidade dos 
vereadores, sendo 8 votos a favor e nenhum contra. d) para receber a primeira discussão o Projeto 
de Lei nº 2.428/2021, de 15 de junho de 2021, que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar 
operações de crédito com a Agência de Fomento Paraná S.A. 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 
5 votos a favor e 3 votos contra. e) para receber a primeira discussão o Projeto de Lei nº 2.429/2021, 
de 15 de junho de 2021, que autoriza a desafetação e a alienação de veículos, máquinas e bens 
inservíveis do Município de São Jorge do Patrocínio 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 por 
unanimidade dos vereadores, sendo 8 votos a favor e nenhum contra. Nas EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS, o Presidente cedeu a palavra aos Vereadores, que por sua vez, fizeram uso os vereadores 
(as), Valdir Spanhol, Paulo Sérgio Arias, Lucilene Bonato de Melo, Aparecido Rosemiro da Silva e Iago 
dos Santos. Nada mais a tratar, os trabalhos do dia foram fechados às 20 horas e 21 minutos. O 
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 ata e o áudio da presente sessão poderá ser acessado através do site 

www.cmsjpatrocinio.pr.gov.br 


