
ATA 2213 
 
Ata da Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado 
do Paraná, realizada no dia 23 de Outubro de 2020.  

Aos vinte três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte, 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, iniciou-se 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; APARECIDO ROSEMIRO 
DA SILVA, PAULO SERGIO ARIAS, JAIR SAMPAIO DE LIMA, JOÃO 
COLONELLI, VALDIR SPANHOL, AILSON SOUTO CAMPOS e ELDIMAR 
MESSIAS LOPES. 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 2212 da Sessão anterior. 
Prosseguindo o Presidente ordena o Primeiro Secretário a proceder a Leitura das 

matérias constantes na pauta do Pequeno Expediente que foi: a) Projeto de 

Decreto Legislativo nº 02/2020, deste Legislativo Municipal. b) Requerimento n° 
017/2020 de autoria do vereador Eldimar Messias Lopes, solicitando ao Prefeito 
Municipal cópia de documentos e informações. c) Requerimento nº 018/2020, de 
autoria do vereador Aparecido Rosemiro da Silva, solicitando ao Prefeito Municipal 
cópia integral de Processo Licitatório e empenhos. Não havendo mais matérias na 
pauta do Pequeno Expediente o Presidente passa para o Grande Expediente 
cedendo a palavra aos vereadores. Nenhum vereador mais fazendo uso da palavra 
o Presidente passa para a Ordem do Dia. Os requerimentos n.ºs 017/2020 e 
018/2020 foram aprovados de acordo com o Art. 162, § 1º do Regimento Interno 
desta Câmara Municipal. Não havendo matérias na pauta da Ordem do Dia, o 
Presidente passa para as Explicações Pessoais, deixando a palavra livre. Fazem 
uso da palavra os vereadores: Nenhum vereador fazendo uso da palavra, o 
presidente agradece pela boa sessão, agradece o comparecimento dos vereadores 
e visitantes. Nada mais a tratar, fecha os trabalhos do dia às 19 horas e 08 minutos. 
E eu GUILHERME AFONSO FAVARO, Primeiro Secretário subscrevo-me.  

 

______________________                                 __________________________ 
GUILHERME AFONSO FAVARO                    JOSÉ RODRIGUES FERREIRA 
Primeiro Secretário                                 Presidente 


