
ATA 2235 
 
Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado 
do Paraná, realizada no dia 17 de maio de 2021. 
Aos dezessete dias do mês de maio 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, sita à Avenida Carlos Spanhol, número três, iniciou-se 
a Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores deste Município a Presidente após 
tomar sua cadeira, convida os vereadores a ocuparem seus devidos lugares. A seguir 
a presidente ordena o Primeiro Secretário a proceder à chamada dos Vereadores, a 
qual feita constatou a presença de: LUCILENE BONATO DE MELO Presidente em 
exercício; IAGO DOS SANTOS, Primeiro Secretário; APARECIDO ROSEMIRO DA 
SILVA, CLEONICE APARECIDA ROTTA BASTIDAS, AILSON SOUTO CAMPOS, 
VALDIR SPANHOL, PAULO SERGIO ARIAS e CLAUDINEI DA SILVA. Notando a 
presença de número legal de Vereadores, a presidente em nome de Deus, abre os 
trabalhos do dia. Em primeiro lugar a Presidente e o Primeiro Secretário assinam a 
ATA n° 2.234 da Sessão anterior. Prosseguindo a Presidente ordena o Primeiro 
Secretário a proceder a Leitura das matérias constantes na pauta do Pequeno 
Expediente que foram: a) Indicação n° 10/2021, de autoria do Vereador Claudinei da 
Silva, indicando ao Prefeito Municipal solicitar junto a SEDU recursos financeiros para 
a implantação de uma unidade do Projeto "Meu Campinho" no Bairro Santo Agostinho 
neste Município. b) Indicação n° 11/2021, de autoria do Vereador Iago dos Santos, 
indicando ao Prefeito Municipal em determinar à Secretaria competente a realização 
de estudo que viabilize a construção de redutor de velocidade na Rua Francisco 
Fernandes Morales, esquina com a Rua Professora Valdete Kovalski Araújo neste 
Município. Não havendo mais matérias na pauta do Pequeno Expediente a Presidente 
passa para o Grande Expediente, cedendo a palavra aos vereadores. Nenhum 
vereador mais fazendo uso da palavra a Presidente passa para a Ordem do Dia, o 
qual não houve proposições para serem lidas, apreciadas e votadas. Não havendo 
mais matérias na pauta da Ordem do Dia, a Presidente passa para as Explicações 
Pessoais, deixando a palavra livre. Fazem uso da palavra os vereadores: Claudinei 
da Silva, Iago dos Santos, Cleonice Aparecida Rotta Bastidas e Paulo Sérgio Arias. 
Nenhum vereador mais fazendo uso da palavra, a presidente agradece pela boa 
sessão, agradece o comparecimento dos vereadores e visitantes nesta casa. 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: o áudio da presente sessão poderá ser acessado através do site 

www.cmsjpatrocinio.pr.gov.br 

 


