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Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, 
realizada no dia 23 de agosto de 2021. Aos vinte e três 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, 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. 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 337/2021, de 12 de agosto de 2021, de autoria do Prefeito Municipal, 
encaminhando o Projeto de Lei nº 2.445/2021; b) Ofício nº 338/2021, de 12 de agosto de 2021, de 
autoria do Prefeito Municipal, encaminhando o Projeto de Lei nº 2.446/2021; c) Ofício nº 336/2021, de 
12 de agosto de 2021, de autoria do Prefeito Municipal, encaminhando o Projeto de Lei nº 2.447/2021; 
d) Ofício nº 344/2021, de 20 de agosto de 2021, de autoria do Prefeito Municipal, encaminhando o 
Projeto de Lei nº 2.448/2021; e) Projeto de Lei nº 2.445/2021, de 12 de agosto de 2021, do Poder 
Executivo, que “Dispõe sobre a aplicação dos novos limites e base de cálculo da taxa de administração 
para o custeio das despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento do 
fundo de previdência do município de São Jorge do Patrocínio – Serviprev, a partir do exercício de 
2022, e dá outras providências. f) Projeto de Lei nº 2.446/2021, de 12 de agosto de 2021, do Poder 
Executivo, que “Institui o Regime de Previdência Complementar no âmbito do Município de São Jorge 
do Patrocínio/PR; fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de 
previdência de que trata o art. 40 da Constituição Federal; autoriza a adesão a plano de benefícios de 
previdência complementar; e dá outras providências. g) Projeto de Lei nº 2.447/2021, de 12 de agosto 
de 2021, do Poder Executivo, que “Altera as alíquotas de contribuições previdenciárias devidas pelo 
município e segurados públicos municipais ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS de São 
Jorge do Patrocínio, e dá outras providências. h) Projeto de Lei nº 2.448/2021, de 20 de agosto de 
2021, do Poder Executivo, que “autoriza o Executivo Municipal a Abrir Crédito Especial por Excesso de 
Arrecadação no Orçamento Geral do Município, no Exercício de 2021, e dá outras providências.” i) 
Indicação nº 015/2021, de 20 de agosto de 2021, de autoria do Vereador Iago dos Santos, no sentido 
de proceder a troca da areia do parquinho Ana Claudia Sala Palhari; do Parque Infantil Domingos Luiz 
Santana, na Quadra de areia José Carlos Jacopini e quadra de areia anexo ao Centro Esportivo e 
Recreativo Primo Gobato, No Parque da Escola João Batista de Melo, do Cmei – Padre Ernesto Pereira 
e Cmei Zaíra Tiliacki Ornelas. j) Indicação nº 016/2021, de 20 de agosto de 2021, de autoria do 
Vereador Paulo Sergio Arias, que indica ao Prefeito Municipal em determinar à Secretaria competente a 
realização de estudo que viabilize a construção de redutor de velocidade, na Rua: JOSÉ PEREIRA 
DOS SANTOS (-23.762531, -53.885091) atrás do ESTÁDIO MUNICIPAL BENTO RODRIGUES DA 
CUNHA esquina com as ruas ADELINO LUIZ CARDOSO E SEBASTIÃO VIEIRA DAS NEVES. k) 
Indicação nº 017/2021, de 20 de agosto de 2021, de autoria do Vereador Aparecido Rosemiro da Silva, 
indicando ao Senhor Prefeito Municipal, na forma regimental, a elaboração de Projeto de Lei 
denominado Bueiro Inteligente a ser implantado no Município de São Jorge do Patrocínio. l) Indicação 
n° 018/2021, de 20 de agosto de 2021, de autoria do Vereador Iago dos Santos, no sentido de indicar 
ao Prefeito Municipal que determine ao setor competente que proceda a manutenção e revitalização 
dos espaços denominados PARQUE INFANTIL DOMINGOS LUIZ SANTANA e QUADRA DE AREIA 
JOSÉ CARLOS JACOPINI ambos localizados no Bairro Santo Agostinho. m) Indicação n° 019/2021, de 
20 de agosto de 2021, do Vereador Ailson Souto Campos, no sentido de proceder a: 1 -  Implantação 
de gaiola para deposito de reciclados na Estrada São Vicente e; 2 - A possibilidade de continuar a 
pavimentação asfáltica na Estrada São Henrique sentido Bairro Vila Oriental. Neste município. Para o 



GRANDE EXPEDIENTE, foi cedida a palavra aos Vereadores, as quais fizeram uso somente o 
vereador Aparecido Rosemiro da Silva. Na ORDEM DO DIA, não houve proposições a serem 
apresentadas. Nas EXPLICAÇÕES PESSOAIS, a Presidente cedeu a palavra aos Vereadores, que por 
sua vez, fizeram uso: os vereadores Valdir Spanhol, Ailson Souto Campos, Iago dos Santos, Paulo 
Sérgio Arias e Aparecido Rosemiro da Silva e vereadoras Lucilene Bonato de Melo e Cleonice 
Aparecida Rotta Bastidas. Nada mais a tratar, os trabalhos do dia foram fechados às 20 horas e 20 
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: A ata e o áudio da presente sessão poderão ser acessado através do site 
www.cmsjpatrocinio.pr.gov.br 


