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Ata da Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de São Jorge do Patrocínio, 
Estado do Paraná, realizada no dia 28 de Dezembro de 2020.  
 

Aos vinte oito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, às oito horas e 
trinta minutos, 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 
Extraordinária 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; ELDIMAR MESSIAS LOPES, 
AILSON SOUTO CAMPOS, JOÃO COLONELLI, JAIR SAMPAIO DE LIMA, 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 e o Primeiro Secretário assinam a ATA n.º 2218 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) Ofício 
nº 375/2020 recebido da Prefeitura Municipal São Jorge do Patrocínio encaminhando 
a este Legislativo Municipal o Projeto de Lei n.º 2.394/2020. Projeto de Lei nº 
2.394/2020. b) Oficio nº 374/2020 recebido da Prefeitura Municipal encaminhando 
cópias dos documentos solicitados no Requerimento nº 020/2020 de autoria do 
vereador Aparecido Rosemiro da Silva. c) Requerimento de Urgência assinado pelo 
vereador João Colonelli, solicitando a inclusão do Projeto de Lei n.º 2.394/2020 na 
pauta da Ordem do Dia desta sessão, para ser apreciado em primeira e única vez, 
nesta sessão. Não havendo mais matérias na pauta do Pequeno Expediente o 
Presidente passa para o Grande Expediente cedendo a palavra aos vereadores. Faz 
uso da palavra o vereador Valdir Spanhol dizendo: faço requerimento verbal e peço a 
compreensão dos nobres vereadores para que seja dispensada a leitura do Projeto de 
Lei n.º 2.394/2020 e o Requerimento de Urgência de autoria do vereador João 
Colonelli sugerindo a urgência de votação do Projeto n.º 2.394/2020 para ser 
apreciado em primeira e única votação, pois o mesmo já foi bem lido e também de 
fácil entendimento, e do conhecimento de todos, portanto não vejo motivo de nova 
leitura, peço então para ser lido apena á ementa, muito obrigado. Nenhum vereador 
mais fazendo uso da palavra o Presidente passa para a Ordem do Dia. Em primeiro 
lugar o Presidente apresenta ao plenário para receber única votação o Requerimento 
Verbal, apresentado pelo vereador Valdir Spanhol, pedindo a dispensa de leitura do 
Projeto de Lei n.º 2.394/2020 e o Requerimento de Urgência de autoria do vereador 
João Colonelli sugerindo a urgência de votação do Projeto n.º 2.394/2020. Não 
havendo manifestações o presidente coloca-o em única votação o qual fica aprovado 
por unanimidade de votos. b) A seguir o Presidente apresenta ao plenário para 
receber única votação, o Requerimento de Urgência de autoria do vereador João 
Colonelli, sugerindo a urgência de votação do Projeto n.º 2.394/2020 para ser 
apreciado em primeira e única votação. Não havendo manifestações o presidente 
coloca-o em única votação o qual fica aprovado por unanimidade de votos. c) 
Prosseguindo o Presidente apresenta ao plenário para receber primeira e única 
discussão o Projeto de Lei n° 2.394/2020. Não havendo manifestações, o Presidente 
coloca-o em primeira e única votação, o qual fica aprovado por unanimidade. E 
também sua redação final. Não havendo matérias na pauta da Ordem do Dia, o 



Presidente agradece pela boa sessão, agradece o comparecimento dos vereadores. 
Nada mais a tratar, fecha os trabalhos do dia às 08 horas e 40 minutos. E eu 
GUILHERME AFONSO FAVARO, Primeiro Secretário subscrevo-me.  

 

___________________________                             __________________________ 
GUILHERME AFONSO FAVARO                    JOSÉ RODRIGUES FERREIRA 
Primeiro Secretário                                 Presidente 
 
 
 
 
 
 


