
ATA 2272 
  

Ata da Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, 

realizada no dia 24 de janeiro de 2022. Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e 
vinte dois, às dezessete 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 
Extraordinária da Câmara de Vereadores deste Município. O Presidente ELDIMAR MESSIAS LOPES, após 

tomar sua cadeira, convida os Vereadores a ocuparem seus devidos lugares. Na sequência, o Presidente, 

com base no artigo 11, do Regimento Interno (RI), convocou o primeiro secretário para assumir seu cargo à 

mesa e para proceder a chamada dos Vereadores, a qual constatou a presença de (1) Aparecido Rosemiro 

da Silva (2) Cleonice Aparecida Rotta Bastidas (3) Eldimar Messias Lopes (4) Iago dos Santos (5) Paulo 

Sergio Arias e (6) Valdir Spanhol. Para a ABERTURA DA SESSÃO (§1º, do artigo 90, do RI), notou-se a 

presença de número legal de Vereadores, pelo qual então o Presidente em nome de Deus, abriu os trabalhos 

do dia. Com base no §1º, do art. 113, do RI, O Presidente colocou em discussão a Ata da Sessão anterior. 

Não houve manifestação, ficando a mesma aprovada. Assinaram-na o Presidente e o Primeiro Secretário.  

De acordo com os §§ 2º e 4º, do artigo 107, do Regimento Interno e a Edital de Convocação nº 001/2022, 
de 21/01/2022, com publicação no Jornal Umuarama Ilustrado, fl. C10, de 22 e 23 de janeiro de 2022, o 

Presidente convocou o Primeiro Secretário para leitura das matérias objetos da convocação, as quais foram: 

a) Ofício nº 07, de 20 de janeiro de 2022, de autoria do chefe do Poder Executivo que encaminha o Projeto 

de Lei nº 2.476/2022, Projeto de Lei nº 2.477/2022, Projeto de Lei nº 2.478/2022, Projeto de Lei nº 

2.479/2022 e o Projeto de Lei nº 2.480/2022 para que possam ser apreciados e deliberados por esta Egrégia 

Casa de Leis. b) Projeto de Lei nº 2.476, de 20 de janeiro de 2022, de autoria do Poder Executivo, que 

“concede recomposição salarial, para os cargos efetivos e conselheiros tutelares, exceto para os cargos de 

secretários, cargos eletivos e agentes políticos, e dá outras providências”. c) Projeto de Lei nº 2.477, de 20 
de janeiro de 2022, de autoria do Poder Executivo, que “concede recomposição salarial aos aposentados e 

pensionistas vinculados ao Fundo de Previdência do Município de São Jorge do Patrocínio – SERVIPREV, e 

dá outras providências”. d) Projeto de Lei nº 2.478, de 20 de janeiro de 2022, de autoria do Poder 

Executivo, que “concede recomposição salarial aos profissionais da educação básica do Município de São 

Jorge do Patrocínio, e dá outras providências”. e) Projeto de Lei nº 2.479, de 20 de janeiro de 2022, de 

autoria do Poder Executivo, que “Concede Recomposição Salarial aos cargos Eletivos, Agentes Políticos e 

Secretários do município de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, e dá outras providências”.  f) 

Projeto de Lei nº 2.480, de 20 de janeiro de 2022, de autoria do Poder Executivo, que “altera a estrutura 

dos cargos de provimento em comissão do Município de São Jorge do Patrocínio/PR, constantes da lei 

municipal nº 982/2005, de 28 de setembro de 2005, e dá outras providências”. Na ORDEM DO DIA (art. 97, 

RI), não houver proposições a serem apreciadas e/ou votadas. Logo após, o Presidente convocou todos os 

Vereadores e Vereadoras para a Sessão Extraordinária que ocorrerá às 17 horas, do dia 25/01/2022, para 

leitura, apreciação e votação do Requerimento de Urgência e Requerimentos nº 36, bem como para 

apreciação e votação dos Projetos de Leis nº 2.476, 2.477, 2.478, 2.479 e 2.480, todos do ano de 2022. 

Nada mais a tratar, os trabalhos do dia foram fechados às 17 horas e 14 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 da Câmara  

 

Observação: A ata e o áudio da presente sessão poderão ser acessados através do site 

www.cmsjpatrocinio.pr.gov.br  


