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Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do 
Paraná, realizada no dia 25 de Novembro de 2019.  
Aos vinte cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às dezenove 

horas, na Sala das Sessões da Câmara Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado 

do Paraná, sita à Avenida Carlos Spanhol, número três. Realiza a Sessão Ordinária da 

Câmara de Vereadores deste Município. O Presidente após tomar sua cadeira, 

convida os vereadores a ocuparem seus devidos lugares. A seguir o presidente 

ordena o Primeiro Secretário a proceder à chamada dos Vereadores, a qual feita 

constatou a presença de: JOSÉ RODRIGUES FERREIRA, Presidente; GUILHERME 

AFONSO FAVARO; Primeiro Secretário; PAULO SERGIO ARIAS, JAIR SAMPAIO DE 

LIMA, JOÃO COLONELLI, APARECIDO ROSEMIRO DA SILVA, ELDIMAR MESSIAS 

LOPES, VALDIR SPANHOL e AILSON SOUTO CAMPOS.  Notando a presença de 

número legal de Vereadores, o presidente em nome de Deus, abre os trabalhos do 

dia. Em primeiro lugar o Presidente e o Primeiro Secretário assinam a ATA n.º 2171 

da Sessão anterior. Prosseguindo o Presidente ordena o Primeiro Secretário a 

proceder a Leitura das matérias constantes na pauta do Pequeno Expediente que 

foram: Requerimento nº 029/2019 de autoria do vereador João Colonelli, solicitando 

ao Vereador Paulo Sergio Arias que apresente cópia de documentos e informações a 

respeito de alegações prestadas durante sessão ordinária. Indicação nº 017/2019 de 

autoria do vereador Guilherme Afonso Favaro, sugerindo ao Prefeito Municipal 

reivindicar a implantação de duas agências bancaria oficial já que os mesmos 

possuem apenas posto de atendimento neste município. Convite da Secretaria de 

Saúde para caminhada azul pela saúde do homem a realizar-se no dia vinte oito de 

novembro de dois mil dezenove a seis horas da manhã na Ciclovia José Resende 

Rodrigues. Convite para 2º Exposição de Arte CMEI Zaira Tiliaki Ornelas, a realizar-se 

no dia vinte oito de novembro de dois mil dezenove horário de visitas 09:00 as 

10:30horas  e 13:00 as 16:30 horas, as 15:00 horas haverá apresentação de todas as 

turmas.  Convite do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Jorge do Patrocínio 

para participar da Assembléia geral ordinária referente a previsão orçamentária para 

o exercício de dois mil e vinte. Não havendo mais matérias na pauta do Pequeno 

Expediente o Presidente passa para o Grande Expediente, cedendo a palavra aos 

vereadores. Nenhum vereador fazendo uso da palavra o Presidente passa para a 

Ordem do Dia. Em primeiro lugar o Presidente apresenta ao plenário para receber 

terceira discussão o Projeto de Lei n° 2.290/2019. Não havendo manifestações, o 

presidente coloca-o em terceira votação, o qual fica aprovado por unanimidade dos 

votos. E também sua redação final. Não havendo mais matérias na pauta da Ordem 

do Dia, o Presidente passa para as Explicações Pessoais, deixando a palavra livre. Faz 



uso da palavra o vereador: Aparecido Rosemiro da Silva. Nenhum Vereador mais 

fazendo uso da palavra, o presidente agradece pela boa sessão, agradece o 

comparecimento dos vereadores e visitantes nesta casa, fala a respeito sobre a 

indicação nº 17. Nada mais a tratar, fecha os trabalhos do dia às 19 horas e 17 

minutos. E eu GUILHERME AFONSO FAVARO, Segundo Secretário subscrevo–me.   

Obs. O ÁUDIO DESTA SESSÃO ESTA SALVO JUNTO A ESTA ATA NO PORTAL DA 

TRANSPARÊNCIA. WWW.cmspatrocinio.pr.gov.br 

 

 

__________________________                                             _______________________ 
GUILHERME AFONSO FAVARO                                          JOSÉ RODRIGUES FERREIRA  
Primeiro Secretário                                                      Presidente 
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