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ATA Nº 056/2017 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, precisamente às 19h00min horas, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do presidente 
José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores Vilmar de Almeida, Valdemar Hort, Celso Kusminski, Antônio 
Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Thiago Epifânio da Silva, Geibison Silva de Matos. Estando 
ausente o Vereador Flávio Prachum. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos 
para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um 
texto bíblico. Em seguida o presidente informou que a ata da sessão ordinária anterior será lida na próxima 
sessão. Na sequência determinou a leitura do EXPEDIENTE: Indicação nº. 042/2017 de autoria dos 
vereadores Fabrício Dolla dos Santos e Geibison Silva de Matos – solicitando providências para limpeza e 
manutenção ao redor do campo de futebol; Requerimento nº. 009/2017 de autoria dos vereadores Fabrício 
Dolla dos Santos, Flávio Prachum, Geibison Silva de Matos e Antônio Marcos Vicentino – requerendo ao 
prefeito um projeto de lei que equipare os salários dos servidores técnicos do quadro de pessoal do 
executivo; projeto de lei do executivo nº. 029/2017 – Súmula: Abre crédito adicional especial no orçamento 
do município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências. Não havendo 
mais matérias no expediente, o presidente deixou a palavra livre com relação à matéria lida. Ninguém 
querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para a ORDEM DO DIA: Requerimento nº. 009/2017 de 
autoria dos vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachum, Geibison Silva de Matos e Antônio Marcos 
Vicentino – requerendo ao prefeito um projeto de lei que equipare os salários dos servidores técnicos do 
quadro de pessoal do executivo, que posto em única discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta 
e projeto de lei do executivo nº. 029/2017 – Súmula: Abre crédito adicional especial no orçamento do 
município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências, que posto em 
primeira discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta. Nada mais tendo a tratar na Ordem do 
Dia, o presidente deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS. O vereador Fabrício Dolla dos Santos 
de posse da palavra comentou a respeito da indicação que fez junto com o vereador Geibison Silva de Matos 
sobre os entulhos e lixos que estão acumulados ao redor do campo de futebol. Pediu providências por parte 
do prefeito junto ao órgão competente. Quanto ao requerimento que fez junto a outros vereadores disse 
que há servidores técnicos com salário superior a outros cargos técnicos e que deve ser criada uma lei, para 
que os salários sejam iguais. Falou também sobre o uso irregular do veículo corsa que é da secretaria de 
Saúde e do veículo Voyage que é do programa família paranaense que é da secretaria de Assistência Social. 
Que ambos estão sendo usado para outros fins que não são de responsabilidades das devidas secretarias. 
Disse que está tudo errado e que os vereadores têm que tomar a frente. O vereador Valdemar Hort fez uso 
da palavra, o qual iniciou desejando boas-vindas à secretária. Em seguida agradeceu o servidor Marcos pelo 
trabalho que fez nas estradas da comunidade da Barraquinha. Disse que conversou com o chefe das 
máquinas o qual informou que o serviço de cascalho nas estradas da comunidade dos 500 Alqueires havia 
sido parado devido à falta de chuva. Que está ficando um bom trabalho, mas que quando chover ficará 
melhor. O vereador parabenizou o prefeito pela iniciativa de arrumar o caminhão pipa que estava 
apodrecendo há quase oito anos e solicitou uma indicação para que o setor competente passe com o 
caminhão molhando as estradas das comunidades da Barraquinha e Alecrin, pois, os moradores dos 
referidos lugares estão sofrendo com a poeira acumulada. De posse da palavra, o vereador Geibison Silva de 
Matos saudou os presentes. Em seguida comentou sobre a indicação em conjunto com o Vereador Fabrício. 
Disse que quem passa pelo local atrás do campo, se depara com uma situação muito feia. Disse que 
caminhão da prefeitura joga lixo no referido local. Que nos finais das tardes, pessoas colocam fogo e que a 
fumaça prejudica a saúde dos moradores da Vila Jardim Bela Vista. Pediu providências para que os lixos e 
entulhos tenham um destino correto. Quanto ao requerimento, disse que também há desvio de função de 
alguns técnicos. Que os salários dos técnicos de enfermagem estão defasados. Pediu ao prefeito que faça um 
projeto de lei em conjunto com o legislativo, equiparando os salários dos Servidores Técnicos e com isto 
acabar com a desigualdade. Que os técnicos de enfermagem atendem muito bem a população e são ótimos 
profissionais. Solicitou ao setor de licitações esclarecimentos do porque não estão sendo comprados 
medicamentos para a farmácia básica. Disse que recebe várias reclamações de pessoas que vão consultar e 
retornam para suas casas com a requisição na mão. Fez uma indicação verbal ao setor de serviços de obras 
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com relação ao monte de terras estilo lombada que foi feito na entrada da Vila Jardim Bela Vista desviando 
água para a boca de lobo. Disse que está feio e perigoso. Que quase presenciou um acidente no local. Falou 
ainda que moradores estão fechando as calçadas e que isto é proibido por lei. Que quem tem um terreno 
pequeno tem que utilizá-lo e que alguns que possuem mais terras estão plantando em calçadas. Solicitou 
providências assim que possível. Falou também que recebeu uma carta do secretário de agricultura devido a 
uma cobrança que fez em virtude da retirada de um trator da propriedade de um sitiante da comunidade 
dos 500 alqueires. Que o secretário falou na carta que é necessário três tratores para fazer uma cilagem. O 
vereador questionou então, como um trator somente, atendia a demanda e o mesmo com dois tratores 
particulares, ainda usa o da prefeitura para se beneficiar. Que muitos produtores semearam aveia e não 
puderam nem cobrir por falta do trator. Que alguns tiveram que quebrar a produção de milho porque não 
puderam fazer a cilagem. Que é vergonhoso o que o secretário fez. Que o mesmo não teve coragem de falar 
em plenário e procurou o vereador em sua casa para entregar a carta. O vereador ressaltou que o prefeito 
deve falar com os secretários para que coisas assim não mais aconteçam. Disse também que é uma 
vergonha os vereadores se reunirem uma vez por semana e ainda ter recesso de trinta dias. Que é preciso 
estudar uma maneira de acabar com o recesso. O Vereador Vilmar de Almeida usando a palavra, 
primeiramente saudou os presentes. Logo após, agradeceu ao servidor Tião e ao servidor Anderson pelo 
serviço de manutenção no som da câmara que fizeram na parte da tarde deste dia. Agradeceu também ao 
vereador Geibison por estar fazendo o trabalho voluntário de manutenção do Portal da Transparência da 
Câmara. De posse da palavra, o vereador Antônio Marcos Vicentino saudou a todos e deu boas vindas à 
secretária. Apoiou a indicação do Vereador Fabrício e vereador Geibison. Com relação ao uso irregular dos 
veículos, falou que os mesmos deveriam estar sendo usados em prol da população. Que são veículos 
adquiridos na gestão passada devendo estar sendo usados nas devidas secretarias e não transitando pra 
baixo e pra cima. Que no período de recesso atendeu pessoa que precisou do carro da saúde para ir ao 
hospital, pelo fato de não ter carro no setor responsável quando foi solicitado. Que o carro da saúde foi 
entregue com pouco mais de vinte mil quilômetros rodados e agora já está com mais de quarenta mil 
quilômetros. Que se for necessário, seja comprado veículo para gabinete, secretários, pois acredita que 
tenha orçamento para isto. Mas que o carro da saúde deve ser usado somente em benefício da população. 
Falou ainda que os vereadores são eleitos para fiscalizar e cobrar. Quanto às estradas, disse que a indicação 
que fez para que fossem arrumadas as estradas da Comunidade Bairro Bom Jesus, Pompéia e 500 Alqueires 
a qual foi apoiada por todos os vereadores foi atendida. Que as estradas ficaram boas e que quando chover 
ficará melhor. Falou também se dirigindo ao secretário Beleti, para que o mesmo aproveite os maquinários 
quando estão em algum lugar específico. Que faça todas as estradas que estão necessitando serem 
arrumadas. Que há vários lugares que estão sendo começados os serviços e não acabados. Pediu ao prefeito 
que cobre dos secretários atendimento à população. Pois, a parte política já acabou e todos devem ser 
atendidos igualmente. Disse que quando estiver sendo feito as coisas certas, receberão agradecimentos e 
quando precisar cobrar também será feito. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o presidente 
comunicou a todos o retorno da secretária titular. Em seguida justificou a ausência do Vereador Flávio 
Prachum. Após, apoiou a indicação dos vereadores Fabrício e Geibison. Falou ainda que deve ser criada uma 
lei pela câmara proibindo a queima de lixo dentro da cidade, pois, escuta muita reclamação de mulheres nos 
finais das tardes por causa da fumaça. Agradeceu ao Tião por ter cedido o servidor para arrumar o som da 
Câmara. Agradeceu ainda todo o secretariado pelo ótimo serviço que estão desenvolvendo no município. Em 
especial pelo serviço prestado em atendimento a uma indicação de sua autoria solicitando a restauração no 
carreador do senhor Zé Barrinha. Dirigindo-se ao Vereador Geibison, agradeceu pelo trabalho voluntário que 
está prestando à Câmara junto ao Portal da Transparência. Que recebeu várias cobranças do Ministério 
Público pelo fato do portal não estar funcionando, mas que agora com orientação recebida corretamente o 
mesmo está em funcionamento. O presidente parabenizou o prefeito pelas conquistas. Disse que todos 
devem trabalhar em conjunto para o bem do município. Quanto ao período de recesso parlamentar, o 
Presidente disse que é uma lei federal, mas que poderão estudar a possibilidade de alteração. Que o recesso 
é somente das sessões ordinárias, e que por várias vezes estiveram reunidos em sessões extraordinárias 
quando solicitado pela prefeitura. Cobrou ainda ao setor competente a conclusão do trabalho de iluminação 
pública. Em especial na Rua Jacutinga, na qual há moradores que pagam a taxa, mas nunca tiveram o 
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benefício. Nada mais tendo a tratar, o Presidente convidou a todos para a próxima sessão e declarou 
encerrada a mesma. Do que eu Nivea de Oliveira a subscrevi e assino. 

 

______________________________ ______________________________ 
José Aparecido de Oliveira 

Presidente 
Vilmar de Almeida 

1º secretário 
 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
Celso Kusminski 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
Flavio Prachum 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº 057/2017 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, após a sessão ordinária, na sede deste 
Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do presidente José 
Aparecido de Oliveira e dos Vereadores Vilmar de Almeida, Valdemar Hort, Celso Kusminski, Antônio Marcos 
Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Thiago Epifânio da Silva, Geibison Silva de Matos. Estando ausente o 
Vereador Flávio Prachum. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para que de 
pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. 
Em seguida determinou a leitura do Edital de convocação e depois da ORDEM DO DIA que constou da 
seguinte matéria: projeto de lei do executivo nº. 029/2017 – Súmula: Abre crédito adicional especial no 
orçamento do município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências, 
que posto em segunda discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta. Nada mais tendo a tratar, o 
presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea de Oliveira que a subscrevi 
e assino. 

 

______________________________ ______________________________ 
José Aparecido de Oliveira 

Presidente 
Vilmar de Almeida 

1º secretário 
 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
Celso Kusminski 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
Flavio Prachum 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº 058/2017 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, precisamente às 20h00min horas, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do presidente 
José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores Vilmar de Almeida, Valdemar Hort, Celso Kusminski, Antônio 
Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Thiago Epifânio da Silva, Geibison Silva de Matos. Estando 
ausente o Vereador Flávio Prachum. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos 
para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um 
texto bíblico. Em seguida determinou a leitura do Edital de convocação e depois da ORDEM DO DIA que 
constou da seguinte matéria: projeto de lei do executivo nº. 029/2017 – Súmula: Abre crédito adicional 
especial no orçamento do município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras 
providências, que posto em terceira e última discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta. Nada 
mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea de 
Oliveira que a subscrevi e assino. 

 

______________________________ ______________________________ 
José Aparecido de Oliveira 

Presidente 
Vilmar de Almeida 

1º secretário 
 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
Celso Kusminski 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
Flavio Prachum 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº 059/2017 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, precisamente às 19h00min horas, na 

sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 

presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores Vilmar de Almeida, Valdemar Hort, Celso 

Kusminski, Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Thiago Epifânio da Silva, Geibison Silva 

de Matos e Flávio Prachum. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para 

que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um 

texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a qual 

após colocada em discussão foi aprovada por unanimidade. Na sequência determinou a leitura do 

EXPEDIENTE: ofícios da prefeitura municipal encaminhando leis sancionadas devidamente publicadas; 

comunicados do Ministério da Educação informando liberação de recursos; ofício encaminhado pelo 

conselho Tutelar solicitando interseção da Câmara de Vereadores junto ao prefeito municipal 

reivindicando aumento salarial aos conselheiros; indicação nº. 046/2017 de autoria do vereador 

Valdemar Hort – solicitando que o caminhão pipa passe molhando as estradas da comunidade da 

Barraquinha e Alecrin; indicação nº. 047/2017 de autoria do vereador Fabrício Dolla dos Santos – 

solicitando que sejam colocados três caminhões de cascalho na propriedade do Macarrão e do Dinho; 

indicação nº. 048/2017 de autoria do vereador Fabrício Dolla dos Santos – solicitando que seja patrolada 

a estrada da propriedade do Senhor Lazinho ligando a propriedade do Senhor Antônio Careca; indicação 

nº. 049/2017 de autoria do vereador Thiago Epifânio da Silva – solicitando a restauração da estrada que 

dá acesso à propriedade do Senhor Vivaldo Graciano da Silva; requerimento nº. 010/2017 de autoria do 

Vereador Flávio Prachum – requerendo agilidade da alteração na lei de concepção de diárias. Terminada 

a leitura do expediente, o presidente deixou a palavra livre com relação à matéria lida. Ninguém 

querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para a ORDEM DO DIA: requerimento nº. 010/2017 

de autoria do Vereador Flávio Prachum – requerendo agilidade da alteração na lei de concepção de 

diárias, que posto em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Nada mais tendo a 

tratar na ordem do dia, o presidente deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O vereador 

Fabrício Dolla de posse da palavra solicitou uma indicação para que o setor competente restaure duas 

bocas de lobo na rua da casa do senhor José Viana. Falou sobre a questão da falta de medicamentos no 

posto de saúde e pediu agilidade na aquisição dos mesmos. O vereador Thiago Epifânio da Silva de posse 

da palavra elogiou o trabalho que o prefeito tem prestado ao município. Também solicitou uma 

indicação para que seja mudado de lugar o local de lavagens dos ônibus da prefeitura devido a várias 

reclamações de moradores próximos. O Vereador Celso Kusminski usando a palavra, primeiramente 

saudou os presentes. Em seguida manifestou condolências às famílias enlutadas recentemente. 

Parabenizou o prefeito pelas conquistas ao município e também ao ex prefeito Carlos que deu início ao 

trabalho para que algumas destas conquistas pudessem acontecer, mesmo sendo muito criticado. 

Comentou também sobre as obras da Sanepar, as quais estão em fase de conclusão e em breve estão 

sendo inauguradas. Apoiou as indicações dos demais vereadores. O vereador Geibison de posse da 

palavra fez breve comentário com relação ao requerimento solicitando agilidade na alteração da lei de 

concepção de diárias. Manifestou apoio à reivindicação dos membros do conselho tutelar. Disse que em 

conversa com o pessoal do setor de licitação, foi informado que já aconteceu a licitação e já até foi 

homologada. Que os remédios podem ser adquiridos. Elogiou o trabalho do servidor Jeovane à frente da 

farmácia básica e que acredita não ter sido falha do mesmo a falta de medicamentos. Ressaltou que é 

preciso planejamento dentro do setor. Cobrou o prefeito para que seja feito um trabalho dentro do 

setor de esportes. Pois, existe diretor do departamento para receber salário, mas não desempenha 

serviço. Fez uma indicação para readequação na estrada do Batoré que liga o sítio do senhor Ivo à 
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propriedade do senhor João Pilone. De posse da palavra o vereador Marquinhos saudou os presentes. 

Em seguida manifestou sentimentos às famílias enlutadas. Reforçou a necessidade do atendimento às 

indicações e aos requerimentos. Apoiou a reivindicação dos membros do Conselho Tutelar, enaltecendo 

o trabalho que prestam no município. Reforçou uma indicação feita anteriormente sobre a necessidade 

da aquisição de ar condicionado, ventiladores e camas para a capela mortuária. Solicitou também que 

seja feita uma limpeza no terreno ao lado da capela, pois o local servirá de estacionamento quando 

necessário. Pediu agilidade na conclusão dos trabalhos de restauração nas estradas do Bairro Bom Jesus 

e Pompéia. Parabenizou o prefeito pela aquisição dos veículos entregues na data de hoje. E por fim 

desejou boas vindas aos novos secretários da saúde e do setor de obras e serviços públicos. Usando a 

palavra, o vereador Vilmar saudou os presentes. Também manifestou condolências às famílias 

enlutadas. Parabenizou a administração pela aquisição dos veículos e também ao setor rodoviário pelos 

serviços desempenhados no município. Informou alguns serviços de restauração de estradas previstos 

para as próximas semanas. O Vereador Valdemar Hort de posse da palavra saudou os presentes e 

prestou condolências às famílias enlutadas. Apoiou todas as indicações e parabenizou o prefeito pela 

aquisição dos veículos e reinício das obras da escola municipal. Desejou boas vindas aos novos 

secretários e solicitou uma indicação para limpeza ao redor da quadra de esportes e do barracão da 

associação dos produtores da comunidade do Alecrin. O vereador Flávio Prachum fez uso da palavra e 

justificou o requerimento que fez junto aos vereadores Fabrício, Geibison e Antônio Marcos. Ressaltou a 

necessidade da readequação da estrada do Batoré e desejou boas vindas aos novos secretários. 

Ninguém mais para fazer uso da palavra, o presidente passou para as suas Considerações Finais. 

Primeiramente saudou os presentes e prestou condolências às famílias que perderam entes queridos. 

Também parabenizou o prefeito pela aquisição dos veículos e pelo reinicio da obra da escola municipal, 

que é o sonho de todos do município. Falou sobre o trabalho de todos com o ex prefeito Carlos para a 

aquisição do terreno onde hoje está se instalando várias obras e as que serão instaladas futuramente.  

Manifestou apoio da câmara junto ao prefeito com relação à reivindicação dos Membros do Conselho 

Tutelar, porém, disse que o projeto deve partir do executivo. Agradeceu aos vereadores por apoiarem e 

aprovarem os projetos enviados pelo executivo. Informou que teve ciência de que já existe uma lei 

federal proibindo a queima de lixo dentro das cidades. E que dentro do quadro de pessoal da prefeitura 

já tem um servidor lotado para executar o serviço de fiscalização e notificação. Reforçou a indicação do 

Vereador Geibison falando sobre o benefício que será para os moradores daquela região e pediu para 

que os serviços se estendam a todos os carreadores que dão acesso a estrada a ser readequada. 

Também desejou boas vindas aos novos secretários. Nada mais tendo a tratar, o presidente declarou 

encerrada a sessão. Do que eu Nivea Oliveira, a subscrevi e assino. 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
Celso Kusminski 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
Flavio Prachum 

Vereador 
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______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº 060/2017 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos quinze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, precisamente às 19h00min horas, na 

sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 

presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores Vilmar de Almeida, Valdemar Hort, Antônio 

Marcos Vicentino, Thiago Epifânio da Silva, Geibison Silva de Matos e Flávio Prachum. Estando ausentes 

os vereadores Celso Kusminski e Fabrício Dolla dos Santos. Após constatar “quórum” regimental, o 

presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e 

na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a leitura da ata da 

sessão ordinária anterior, a qual após colocada em discussão e votação foi aprovada pela maioria 

absoluta. Na sequência determinou a leitura do EXPEDIENTE: Indicação nº. 051/2017 de autoria do 

vereador Geibison Silva de Matos – solicitando a readequação da estrada do Batoré, ligando o Bairro 

Salto do Ariranha ao Bairro do 70 Alqueires; indicação nº. 052/2017 de autoria do vereador Valdemar 

Hort – solicitando limpeza ao redor da quadra de esportes da comunidade do Alecrin bem como ao 

redor do barracão da associação dos produtores rurais; indicação nº. 053/2017 de autoria do vereador 

Antônio Marcos Vicentino – solicitando limpeza no terreno ao lado da capela mortuária para que possa 

servir de estacionamento quando necessário; requerimento nº. 011/2017 de autoria do Vereador 

Geibison Silva de Matos – requerendo cópia das planilhas de controle de horas trabalhadas pelos 

tratores da secretaria de agricultura; requerimento nº. 012/2017 de autoria do Vereador Geibison Silva 

de Matos – requerendo a designação de um servidor municipal para que o mesmo execute os serviços 

de secretariado junto aos conselhos municipais. Terminada a leitura do expediente, o presidente deixou 

a palavra livre com relação à matéria lida. Ninguém querendo fazer uso da palavra passou para a 

ORDEM DO DIA: requerimento nº. 011/2017 de autoria do Vereador Geibison Silva de Matos – 

requerendo cópia das planilhas de controle de horas trabalhadas pelos tratores da secretaria de 

agricultura e requerimento nº. 012/2017 de autoria do Vereador Geibison Silva de Matos – requerendo 

a designação de um servidor municipal para que o mesmo execute os serviços de secretariado junto aos 

conselhos municipais, ambos aprovados em única discussão e votação pela maioria absoluta. Logo após, 

o presidente deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS. O vereador Geibison usando a 

palavra, saudou primeiramente todos os presentes e apoiou as indicações feitas. Em seguida fez breve 

comentário com relação aos requerimentos de sua autoria. Manifestou novamente apoio aos membros 

do Conselho Tutelar na reivindicação de aumento de salário. Comentou que em seu pronunciamento da 

sessão anterior fez críticas a secretários e diretores e estes por sua vez ficaram bravos. Disse que para 

sua pessoa é indiferente cara feia e comentários a seu respeito, pois, está fazendo seu trabalho que é 

cobrar e fiscalizar. Dirigindo-se ao vereador Vilmar, falou que mais uma vez recebeu cobranças pelo fato 

deste estar trabalhando com caminhão da prefeitura nos finais de semana. Que não é correto. Por isto o 

Vereador Vilmar deve repensar sua atitude. Disse que é chato e feio para a Câmara, uma vez que são 

fiscalizadores do município, ter vereador trabalhando em benefício pessoal. Falou ainda que, há 

motoristas no setor dispostos a fazer o trabalho nos finais de semana. De posse da palavra, o vereador 

Vilmar de Almeida saudou os presentes. Parabenizou a diretora do Colégio Estadual do município pela 

conquista do recurso no valor de cem mil reais para obras do colégio. Também parabenizou o secretário 

do setor rodoviário e servidores pelos serviços prestados na semana.  Quanto ao seu trabalho nos finais 

de semana, esclareceu mais uma vez a todos que não adianta as cobranças, pois, tem base legal. Que é 

concursado como motorista na categoria D. Que a prefeitura não visa lucro próprio e não paga mais 

horas extras. Falou que toda vez eu for chamado para trabalhar, independente de para quem for, irá 

ajudar sim.  Que o comentário do vereador Geibison de que o mesmo está visando lucro próprio, não 

procede. Disse que desde o ano de dois mil e onze, presta serviços quando o solicitam e continuará 
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ajudando em qualquer dia e horário. Quanto aos colegas concursados, se forem chamados a trabalhar 

nos finais de semana, nomeia a dedo quem concorda. E toda vez que pegou veículo da prefeitura para 

trabalhar para a população é porque o motorista do caminhão não teve interesse em ir. Ressaltou 

novamente que toda vez que for chamado para prestar serviços, continuará indo, independente das 

cobranças políticas. O vereador Thiago usando a palavra manifestou apoio aos membros do Conselho 

Tutelar. Depois agradeceu ao vereador Celso Kusminski por estar acompanhando o prefeito a Curitiba 

buscando recursos para o município. Disse que o Vereador Celso tem uma grande bagagem e 

conhecimento. Por isto deve estar sempre acompanhando nestes processos. O Vereador Antônio 

Marcos de posse da palavra saudou a todos e apoiou as indicações. Novamente apoiou a reivindicação 

dos membros do Conselho Tutelar dizendo que estará assinando com os demais vereadores o 

requerimento solicitando ao prefeito municipal a reposição do salário deles. Com relação à questão dos 

serviços que o vereador Vilmar tem prestado nos finais de semana, falou que o vereador Geibison tem 

razão. Que no setor há servidor lotado para prestar serviços. Lembrou que na gestão passada o vereador 

Vilmar entrou na justiça por ter sido designado para prestar serviço em um setor que não era do seu 

concurso e o mesmo ganhou. Disse que a cobrança é por parte dos funcionários, e por este motivo 

devem falar sobre a questão. Comentou que esteve visitando a secretaria de saúde e manifestou seu 

apoio ao secretário. Nesse momento o vereador Geibison solicitou uma parte, e o orador concedeu. 

Dirigindo-se ao vereador Vilmar, o vereador Geibison esclareceu que não falou em lucro próprio e sim 

em promoção pessoal. Pediu que constasse na ata todo o pronunciamento do vereador Vilmar. Que não 

tem lógica o que o mesmo diz sendo que está em desvio de função. Que se o vereador continuar a ter tal 

atitude, irá acionar o ministério público, pois está fazendo promoção pessoal. Retomando a palavra, o 

vereador Antônio Marcos reafirmou que estão cobrando porque também são cobrados. Comentou 

sobre funcionários que estavam em desvio de função e retornaram ao devido lugar. O Vereador 

Valdemar Hort de posse da palavra, novamente apoiou a reivindicação dos membros do Conselho 

Tutelar. Quanto ao caso do Vereador Vilmar, o orador falou que se o mesmo estivesse recebendo para 

fazer o serviço, daí sim ele estaria errado, mas não é o caso. Que não tem nada haver se estiver 

ajudando. O Vereador Flávio usando a palavra manifestou apoio aos membros do Conselho Tutelar e 

também a todos que estão com os salários defasados há tempos. Disse que é preciso rever a situação de 

todos. Apoiou todas as indicações e fez uma indicação para que seja feita galeria de água pluvial na Rua 

Valtencir da Silva Prachum em frente à igreja. Por fim parabenizou as secretarias de Educação e 

Assistência Social pelo evento da festa do dia dos pais. Ninguém mais para fazer uso da palavra, o 

presidente parabenizou todos os pais pela passagem do dia e a todos os envolvidos na festa de 

comemoração. Justificou a ausência dos vereadores Celso e Fabrício. Apoiou a indicação do Vereador 

Flavio Prachum. Parabenizou todos os secretários pelos trabalhos que estão desempenhando. 

Mencionou em especial os trabalhos que o novo secretário da saúde comentou com sua pessoa que 

pretende pôr em prática. Com relação à reivindicação dos membros do conselho tutelar, falou que na 

próxima sessão estarão votando um requerimento solicitando que o prefeito viabilize um projeto dando 

reposição nos salários dos membros, o qual será assinado por todos os vereadores, porém, somente o 

executivo tem autonomia para este procedimento. No que depender da câmara, podem ter certeza, que 

terão total apoio. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 

sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
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ATA Nº 061/2017 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, precisamente às 19h00min 

horas, na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 

presença do presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores Vilmar de Almeida, Valdemar 

Hort, Celso Kusminski, Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Thiago Epifânio da Silva, 

Geibison Silva de Matos e Flávio Prachum. Após constatar “quórum” regimental, o presidente 

convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na 

mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a leitura da ata da 

sessão ordinária anterior, a qual após colocada em discussão foi aprovada por unanimidade. Na 

sequência determinou a leitura do EXPEDIENTE: Oficio da prefeitura encaminhando balancete 

referente mês 07/2017; Projeto de Lei nº. 031/2017 que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração 

do orçamento do município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 

providências; Projeto de Lei nº. 032/2017 que dispõe sobre o plano plurianual do município de 

Ariranha do Ivaí, para o quadriênio 2018/2021 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 033/2017 

que abre crédito adicional suplementar por Superativ financeiro do exercício anterior para o 

orçamento do município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras 

providências; Indicação nº. 051/2017 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos – solicitando a 

readequação da estrada do Batoré, ligando o Bairro Salto do Ariranha ao Bairro do 70 Alqueires; 

Indicação nº. 054/2017 de autoria do vereador Fabrício Dolla – solicitando dois redutores de 

velocidades no Jardim Bela Vista, sendo um em frente à residência da Senhora Dirce e outro em 

frente à residência do Senhor Rogério; Indicação nº. 055/2017 de autoria do vereador Vilmar de 

Almeida – solicitando a colocação de dois caminhões de cascalho na estrada principal na 

comunidade do 70 Alqueires em frente o carreador do Senhor Cidinho devido aos buracos que a 

enxurrada provocou; Indicação nº. 056/2017 de autoria do vereador Antônio Marcos Vicentino – 

solicitando limpeza em todas as caixas de contenção de água de todas as estradas rurais do 

município; Indicação nº. 057/2017 de autoria do vereador Flávio Prachum – solicitação de galeria 

pluvial de água na Rua Valtencir da Silva Prachum em frente à igreja; Requerimento nº. 013/2017 de 

autoria de todos os vereadores – solicitando através da Secretaria competente sejam tomadas 

devidas providências visando adequação e atualização da remuneração recebida pelos conselheiros 

tutelares de Ariranha do Ivaí. Terminada a leitura do expediente, o presidente deixou a palavra livre 

com relação à matéria lida. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para a 

ORDEM DO DIA: Requerimento nº. 013/2017 de autoria de todos os vereadores – solicitando 

através da Secretaria competente sejam tomadas devidas providências visando adequação e 

atualização da remuneração recebida pelos conselheiros tutelares de Ariranha do Ivaí, que posto em 

única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Nada mais tendo a tratar na ordem do 

dia, o presidente deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS. O vereador Fabrício de 

posse da palavra saudou todos os presentes. Em seguida fez breve comentário com relação à 

indicação de sua autoria ressaltando a necessidade no atendimento urgente a indicação. O vereador 

Geibison de posse da palavra saudou todos os presentes. Apoiou todas as indicações, porém 

enfatizou a indicação de autoria do vereador Vilmar sobre a estrada do Bairro dos 70 alqueires. Disse 

que já havia cobrado o serviço naquela localidade. Que não é certo toda chuva que der os 

maquinários descerem para trabalhar lá. Que há várias localidades precisando e ainda não foram.  

Apoiou mais uma vez a solicitação dos membros do Conselho Tutelar. Criticou a administração e o 

setor de obras e serviços por não estar atendendo as indicações feitas para o Jardim Bela Vista e fez 

uma indicação verbal. O orador mais uma vez voltou a falar sobre a questão do vereador Vilmar 
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estar trabalhando com caminhão nos finais de semana. Disse que o Ministério Público esteve na 

prefeitura e que agora devemos aguardar para ver o resultado. O vereador Celso kusminski usando a 

palavra apoiou todas as indicações e requerimento. Após, falou a respeito da viagem que fez com o 

prefeito a Curitiba, atrás de recursos junto a alguns deputados que são base do prefeito e também 

dos bens que conseguiram nesta viagem que foram um micro-ônibus e um veículo no valor de 

R$50.000,00. O vereador Vilmar de Almeida usando a palavra saudou os presentes e parabenizou os 

secretários da saúde e do setor rodoviário pelos trabalhos que estão desenvolvendo no município. 

Fez esclarecimentos com relação à sua indicação para a estrada do Bairro dos 70 Alqueires. A 

respeito da sua situação como funcionário lotado em um setor e prestar serviços nos finais de 

semana em outro, reafirmou que é concursado na categoria. Disse que quer ver o que será feito ser 

for chamado para trabalhar no setor rodoviário até o final do mandato, pois, o mesmo irá. Que outro 

assumirá seu lugar na educação. O vereador Antônio Marcos de posse da palavra saudou os 

presentes e apoiou as indicações e requerimento. Fez breve comentário sobre a indicação de sua 

autoria. Com relação à discussão do vereador Geibison e Vilmar, disse que não leva a nada. Que é 

preciso deixar para a justiça decidir. Nesse momento o Vereador Geibison solicitou uma parte a qual 

foi cedida. De posse da palavra, o vereador Geibison então falou dirigindo ao vereador Vilmar que, 

da forma que o mesmo falou que os maquinários estão trabalhando, somente gera gastos ao 

município. Que o dinheiro gasto é da população. Que os vereadores têm que fiscalizar. E mais uma 

vez voltou a questionar o vereador Vilmar sobre os serviços que presta nos finais de semana com o 

caminhão da prefeitura. Retomando a palavra, novamente o vereador Antônio Marcos apoiou o 

vereador Geibison quando a questão do vereador Vilmar. Disse que é preciso fazer um bom trabalho 

para a população sem olhar para lado político. Relevou o trabalho do gestor passado. O vereador 

Valdemar Hort fez comentários com relação às indicações que faz na sessão passada. Neste instante 

o vereador Vilmar solicitou uma parte que foi cedida. Então o orador esclareceu sobre os trabalhos 

que estão sendo feitos nas estradas. Também esclareceu o porquê entrou na justiça quando foi 

designado a trabalhar num setor que não era o seu. Retomando a palavra, o vereador Valdemar 

parabenizou a administração e o setor rodoviário pelo serviço na estrada do Bairro do 500 Alqueires. 

Parabenizou também o secretário da Saúde pelo trabalho que está desempenhando e em especial 

pelo atendimento a uma pessoa que precisou de atendimento com urgência e teve pronto 

atendimento. Quanto aos maquinários estarem um dia num lugar, em outro em outro lugar, disse 

que deve haver companheirismo. Que prioridade em nosso município devem ser as linhas de ônibus 

e as linhas de leite são os que mais sofrem nos dias de chuva. O vereador Thiago usando a palavra, 

apoiou as indicações e requerimentos. Falou que as coisas estão acontecendo no município dentro 

das condições possíveis. Que na prática é uma coisa, mas na teoria é totalmente diferente. Que é 

preciso ter paciência e aos poucos as coisas vai acontecendo. Parabenizou o prefeito pelo trabalho 

que já realizou no município em menos de oito meses de mandato. Ninguém mais querendo fazer 

uso da palavra, o Presidente passou para suas Considerações Finais. Saudou os presentes e apoiou 

as indicações. Esclareceu que o prefeito até fez denúncia com relação à obra não concluída na 

estrada do Pompéia para a qual há uma sobra de dez mil reais em conta com prazo para término. 

Parabenizou o secretário da saúde pelos serviços prestados. Parabenizou mais uma vez a 

administração pelos trabalhos que está realizando e pelas emendas que tem conseguido para o 

município com oito meses de mandato. Que esta gestão tanto executiva quanto legislativo precisam 

deixar uma marca. Fazer a diferença. O presidente informou o saldo bancário da câmara e disse que 

faz questão de apresentar o balancete financeiro todos os meses. Nada mais tendo a tratar, 

agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea de Oliveira que a subscrevi e 

assino. 
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ATA Nº 062/2017 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, precisamente às 19h00min 

horas, na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 

presença do presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores Vilmar de Almeida, Valdemar 

Hort, Celso Kusminski, Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Thiago Epifânio da Silva, 

Geibison Silva de Matos e Flávio Prachum. Após constatar “quórum” regimental, o presidente 

convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na 

mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a leitura da ata da 

sessão ordinária anterior, a qual após colocada em discussão e votação foi aprovada por 

unanimidade. Na sequência determinou a leitura do EXPEDIENTE: Indicação nº. 058/2017 de autoria 

do vereador Thiago Epifânio da Silva – solicitando a colocação de abastecedor para pulverizador nas 

comunidades dos 500 Alqueires, Nova Aliança e Pompéia; Indicação nº. 059/2017 de autoria do 

vereador Vilmar de Almeida – solicitando a colocação de caixa de água e instalação de bombas no 

Bairro São Benedito para que os moradores tenham água da rede própria e não dependam mais da 

comunidade dos 500 Alqueires. Terminada a leitura do expediente, o presidente deixou a palavra 

livre com relação à matéria lida. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para a 

ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº. 031/2017 que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração do 

orçamento do município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 

providências e Projeto de Lei nº. 033/2017 que abre crédito adicional suplementar por Superativ 

financeiro do exercício anterior para o orçamento do município de Ariranha do Ivaí para o 

exercício financeiro de 2017 e dá outras providências, ambos colocados em primeira discussão e 

votação e aprovados por unanimidade. Nada mais tendo a tratar na ordem do dia, o presidente 

deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS. O vereador Fabrício usando a palavra 

comentou a respeito da viagem que fez a Curitiba junto com os vereadores Geibison, Antônio 

Marcos e Flávio em busca de recursos para o município. Aproveitaram a ocasião para mostrar ao 

deputado Alexandre Curi, foto do estado, em que se encontra a ponte sobre o Rio Azul e este por 

sua vez os encaminhou ao DER onde foram informados que há possibilidade de se fazer uma 

sondagem até o mês de outubro na ponte, e tentar tomar alguma providência. Também foram 

informados pelo deputado Alexandre Curi, que o mesmo poderá liberar por emenda, um veículo 

destinado para uso exclusivo da APAE de Ariranha. Porém, é necessário que o prefeito participe 

neste processo.  O Vereador Vilmar de Almeida de posse da palavra parabenizou a diretora, 

professores e servidores da APAE pelo belíssimo trabalho que fizeram com os alunos na exposição 

cultural. Parabenizou os catequistas pela comemoração do seu dia e fez vários agradecimentos. O 

vereador Geibison usando a palavra, parabenizou a diretora, professores e servidores da APAE pelo 

evento que realizaram e pelos serviços que prestam na entidade. Após, solicitou uma indicação 

verbal de restauração na rua ao lado da câmara. Depois comentou que recebeu a resposta ao 

requerimento que fez solicitando cópia do controle das horas trabalhadas e dos beneficiados com os 

tratores da secretaria da agricultura. Porém, parece que o secretário não entendeu o requerimento 

ou está com má vontade mesmo. Falou também sobre a viagem a Curitiba, ocasião em que também 

tiveram a oportunidade de estar no gabinete do deputado Ratinho Junior protocolando alguns 

pedidos, entre eles, do projeto meu campinho. Protocolaram também vários pedidos junto ao DER. 

Disse por fim que a viagem a Curitiba foi bem produtiva. O vereador Valdemar Hort de posse da 

palavra iniciou justificando seu pequeno atraso. Em seguida apoiando o pronunciamento do 

vereador Fabrício, disse que no local da ponte do Rio Azul é preciso haver uma área de escape. Que 

desde o primeiro acidente ele comentou isto com os gestores da época. Agradeceu o setor 
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rodoviário pelos serviços que prestaram na semana e reivindicou mais alguns para atendimento o 

mais breve possível. O vereador Antônio Marcos fez uso da palavra, o qual primeiramente apoiou 

todas as indicações. Em seguida comentou que esteve reunido com o prefeito e conversou 

brevemente com o secretário do setor rodoviário e ficou contente, pois, estão trabalhando nas 

estradas. Ficou sabendo que estão incluindo na medida do possível todas as estradas e isto o deixa 

contente. Que é necessário arrumar os maquinários para poder fazer os serviços que os agricultores 

precisam para trabalharem na plantação. Com relação a viagem a Curitiba, disse que foram muito 

bem atendidos pelos deputados e assessores. Que espera não ficar apenas no papel. E se for preciso 

que irá cobrar sim. Parabenizou todo o pessoal da APAE pelo evento cultural. O vereador Thiago 

usando a palavra fez breve comentário com relação a indicação de sua autoria. Agradeceu ao 

secretário do setor rodoviário pelo empenho no atendimento às indicações. O vereador Celso de 

posse da palavra apoiou a indicação do vereador Thiago. Parabenizou os vereadores Fabrício, 

Geibison, Flávio e Antônio Marcos por estarem correndo atrás de recursos para o município junto 

aos deputados de suas bases aliadas. Que todos devem unir forças em benefício da população 

independente de lado político. Parabenizou todo o setor rodoviário pelo trabalho que estão 

realizando. O vereador Flávio usando a palavra parabenizou a diretora e todo o quadro de 

funcionários da APAE pelo belíssimo trabalho realizado no evento cultural. Com respeito a viagem a 

Curitiba, disse que ficaram muito satisfeitos. Foram informados que já está liberado para Ariranha o 

recape. E até já fizeram a licitação. Sobre a LDO que aprovaram, o orador solicitou para o próximo 

ano uma emenda para que no artigo 36, seja mantido nos outros anos o percentual de 30% para 

alterações orçamentárias, evitando assim, injustiça com futuros gestores. Ninguém mais para fazer 

uso da palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS: Apoiou as indicações. 

Solicitou melhor sinalização para os bairros nas zonas rurais. Parabenizou todo o pessoal da APAE 

envolvido no evento da Amostra Cultural que foi um grande acontecimento. Falou que os trabalhos 

estão sendo bem realizados porque todo o pessoal tem apoio e respaldo total do prefeito. 

Parabenizou a administração de forma geral e também a todos os vereadores que trabalham juntos 

para o desenvolvimento do município. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença 

de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 

 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
Celso Kusminski 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
Flavio Prachum 

Vereador 
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______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº 063/2017 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, precisamente às 20h00min 

horas, na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 

presença do presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores Vilmar de Almeida, Valdemar 

Hort, Celso Kusminski, Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Thiago Epifânio da Silva, 

Geibison Silva de Matos e Flávio Prachum. Após constatar “quórum” regimental, o presidente 

convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na 

mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a leitura do Edital 

de Convocação e depois da ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº. 031/2017 que dispõe sobre as 

diretrizes para a elaboração do orçamento do município de Ariranha do Ivaí para o exercício 

financeiro de 2018 e dá outras providências e Projeto de Lei nº. 033/2017 que abre crédito 

adicional suplementar por Superativ financeiro do exercício anterior para o orçamento do 

município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências, ambos 

colocados em segunda discussão e votação e aprovados por unanimidade. Nada mais tendo a 

tratar, o presidente encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 

 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
Celso Kusminski 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
Flavio Prachum 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº 064/2017 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, precisamente às 20h30min 

horas, na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 

presença do presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores Vilmar de Almeida, Valdemar 

Hort, Celso Kusminski, Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Thiago Epifânio da Silva, 

Geibison Silva de Matos e Flávio Prachum. Após constatar “quórum” regimental, o presidente 

convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na 

mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a leitura do Edital 

de Convocação e depois da ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº. 031/2017 que dispõe sobre as 

diretrizes para a elaboração do orçamento do município de Ariranha do Ivaí para o exercício 

financeiro de 2018 e dá outras providências e Projeto de Lei nº. 033/2017 que abre crédito 

adicional suplementar por Superativ financeiro do exercício anterior para o orçamento do 

município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências, ambos 

colocados em terceira e última discussão e votação e aprovados por unanimidade. Nada mais 

tendo a tratar, o presidente encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 

 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
Celso Kusminski 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
Flavio Prachum 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº 065/2017 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, precisamente às 19h00min horas, 
na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 
do presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores Vilmar de Almeida, Valdemar Hort, 
Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Thiago Epifânio da Silva, Geibison Silva de 
Matos, Flávio Prachum. Estando ausente o vereador Celso Kusminski. Após constatar “quórum” 
regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma 
salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente 
determinou a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a qual após colocada em discussão e 
votação foi aprovada pela maioria absoluta. Na sequência, determinou a leitura do EXPEDIENTE: 
Ofício da Caixa Econômica Federal informando liberação de recursos; Ofício do Tribunal de Contas do 
Paraná informando III Congresso Internacional de Controle e Políticas Públicas; Comunicados do 
Ministério da Educação informando liberação de recursos; Ofícios da Prefeitura Municipal 
encaminhando Leis sancionadas; Indicação nº. 060/2017 de autoria do vereador Fabrício Dolla dos 
Santos – solicitando limpeza de boca de lobo na Rua Robson Alves Ferreira entre a Casa do Marcos 
Neckel e Juliano Prado; Indicação nº. 061/2017 de autoria do Vereador Geibison Silva de Matos – 
solicitando restauração na Rua Dieimes Fernando Sansolotti; Projeto de Lei nº 034/2017 - Súmula: 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a criar o programa municipal “ MINHA ESTRADA “ de incentivo 
à produção primária e emissão de notas fiscais de produtor rural e dá outras providências; Projeto 
de Lei nº 035/2017 - Súmula: Autoriza a utilização do espaço subterrâneo de propriedade municipal 
e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 036/2017 - Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar 
por CANCELAMENTO no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 
2017 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 037/2017 - Súmula: Abre Crédito Adicional 
Suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO para o Orçamento do Município de 
Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 
038/2017 - Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar por SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 
ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2017 e 
dá outras providências; Projeto de Lei nº. 039/2017 - Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar 
por CANCELAMENTO no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 
2017 e dá outras providências; Projeto de Lei nº 003/2017 do Legislativo – Súmula: Altera 
dispositivos da Lei Municipal 404/2012 e dá outras providências. Terminada a leitura do expediente, 
o presidente deixou a palavra livre com relação a matéria lida. Ninguém querendo fazer uso da 
palavra, o presidente passou para a ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 034/2017 - Súmula: Autoriza o 
Poder Executivo Municipal a criar o programa municipal “ MINHA ESTRADA “ de incentivo à 
produção primária e emissão de notas fiscais de produtor rural e dá outras providências; Projeto de 
Lei nº 035/2017 - Súmula: Autoriza a utilização do espaço subterrâneo de propriedade municipal e 
dá outras providências; Projeto de Lei nº. 036/2017 - Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar 
por CANCELAMENTO no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 
2017 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 037/2017 - Súmula: Abre Crédito Adicional 
Suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO para o Orçamento do Município de 
Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 
038/2017 - Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar por SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 
ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2017 e 
dá outras providências; Projeto de Lei nº. 039/2017 - Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar 
por CANCELAMENTO no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 
2017 e dá outras providências; Projeto de Lei nº 003/2017 do Legislativo – Súmula: Altera 
dispositivos da Lei Municipal 404/2012 e dá outras providências. Todos os projetos foram colocados 
em primeira discussão e votação e aprovados pela maioria absoluta. Nada mais tendo a tratar na 
ordem do dia, o presidente deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O vereador 
Fabrício fazendo uso da palavra, falou que esteve no setor de obras e viu que está precisando de 
funcionários para trabalhar. Que há pessoal na espera do concurso para ser contratado e o prefeito 
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não chama. Que o mesmo falou com o prefeito a respeito, o qual disse que a folha já estava 
extrapolando, mas acabou contratando a mulher do vice-prefeito. Que na sua opinião isto é errado. 
Também fez um breve comentário a respeito da indicação de sua autoria solicitando urgência devido 
às reclamações dos moradores da rua. O vereador Geibison fazendo uso da palavra, mais uma vez 
cobrou o setor de obras para fazer limpeza no Jardim Bela Vista. Fez breve comentário com relação a 
indicação de sua autoria. Falou que houve falta de organização por parte do município nos jogos que 
houve no município de Ivaiporã (javis). Que é preciso buscar informações e ajuda com outras 
pessoas que já trabalharam na área para juntos poder elevar o nome do município. Comentou sobre 
o projeto referente ao programa Minha Estrada. Disse que agora quem precisar de carreador pode 
procurar a câmara ou prefeitura que agora terá lei garantindo. Com relação ao projeto de lei do 
legislativo referente a alteração da carga horária da secretária Nivea de 20 horas para 40 horas, falou 
que era uma cobrança de todos e agora a mesma deverá cumprir as 40 horas de qualquer forma. 
Criticou o prefeito pela forma como estão sendo conduzidas as contratações dos estagiários. Que 
enquanto tantos precisam para até mesmo pagar um estudo, o prefeito parece estar contratando 
por indicação. Ressaltou ser necessário rever esta situação. O vereador Valdemar Hort usando a 
palavra, agradeceu o prefeito de Arapuã por ter cedido a banda para o desfile do dia da 
independência em Ariranha. Comentou que está feliz com o andamento da obra da escola municipal 
e que espera se Deus quiser estar inaugurando ainda nesta gestão. O vereador Antônio Marcos de 
posse da palavra, apoiou as indicações. Quanto a carga horária da secretária, disse que são muito 
cobrados nas ruas. Que, como fiscalizadores, foram atrás e que agora tem que seguir a lei. Que o 
salário é bom então terá que cumprir as quarenta horas. Cobrou mais uma vez o secretário 
rodoviário para agilizar as restaurações nas estradas. Parabenizou o evento do dia sete de setembro. 
Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES 
FINAIS: Começou fazendo uma indicação solicitando a colocação de lâmpadas na praça municipal. 
Apoiou os vereadores nos pronunciamentos com relação sobre chamar os candidatos que estão na 
fila do concurso. Comentou sobre o consórcio criado para levar pessoas para consultar em Curitiba 
de ônibus. Disse que não está sendo viável aos munícipes de Ariranha. Que é preciso rever o caso. 
Comentou também que esteve reunido com os membros do conselho tutelar onde conversaram 
sobre a questão da ajuda de custo que os mesmos recebem como diária para estarem se deslocando 
a outros municípios. Que este é um outro caso que é necessário ser revisto e analisado com bastante 
atenção, pois os mesmos estão sendo prejudicados. Ressaltou que a lei das diárias contém falhas. 
Que é preciso rever com urgência esta lei. Parabenizou também o evento da semana da pátria. Nada 
mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira 
que a subscrevi e assino. 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 
 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 

Flavio Prachum 
Vereador 
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______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº 066/2017 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, precisamente às 20h00min horas, 

na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 

do presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores Vilmar de Almeida, Valdemar Hort, 

Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Thiago Epifânio da Silva, Geibison Silva de 

Matos e Flávio Prachum. Estando ausente o vereador Celso Kusminski. Após constatar “quórum” 

regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma 

salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente 

determinou a leitura do Edital de Convocação e depois da ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº. 

036/2017 - Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar por CANCELAMENTO no Orçamento do 

Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências; Projeto 

de Lei nº. 037/2017 - Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 

NO EXERCÍCIO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 

2017 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 038/2017 - Súmula: Abre Crédito Adicional 

Suplementar por SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município 

de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 

039/2017 - Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar por CANCELAMENTO no Orçamento do 

Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências. Todos os 

projetos foram colocados em segunda discussão e votação e aprovados pela maioria absoluta. Nada 

mais tendo a tratar, o presidente encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e 

assino. 

 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
Celso Kusminski 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
Flavio Prachum 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº 067/2017 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, precisamente às 20h30min horas, 

na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 

do presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores Vilmar de Almeida, Valdemar Hort, 

Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Thiago Epifânio da Silva, Geibison Silva de 

Matos e Flávio Prachum. Estando ausente o vereador Celso Kusminski. Após constatar “quórum” 

regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma 

salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente 

determinou a leitura do Edital de Convocação e depois da ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº. 

036/2017 - Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar por CANCELAMENTO no Orçamento do 

Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências; Projeto 

de Lei nº. 037/2017 - Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 

NO EXERCÍCIO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 

2017 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 038/2017 - Súmula: Abre Crédito Adicional 

Suplementar por SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município 

de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 

039/2017 - Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar por CANCELAMENTO no Orçamento do 

Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências. Todos os 

projetos foram colocados em terceira e última discussão e votação e aprovados pela maioria 

absoluta. Nada mais tendo a tratar, o presidente encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a 

subscrevi e assino. 

 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
Celso Kusminski 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
Flavio Prachum 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº 068/2017 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, precisamente às 19h00min 
horas, na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 
presença do presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores Vilmar de Almeida, Valdemar 
Hort, Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Thiago Epifânio da Silva, Geibison Silva de 
Matos, Flávio Prachum. Estando ausente o vereador Celso Kusminski. Após constatar “quórum” 
regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma 
salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente 
determinou a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a qual após colocada em discussão e 
votação foi aprovada pela maioria absoluta. Na sequência, determinou a leitura do EXPEDIENTE: 
Ofícios da Prefeitura Municipal encaminhando Leis sancionadas; Ofício da Prefeitura Municipal 
encaminhando Balancete financeiro referente mês de agosto/2014; Indicação nº. 062/2017 de 
autoria do Vereador Vilmar de Almeida – solicitando a construção de uma escadaria e de uma 
travessa elevada dando acesso ao ginásio de esportes do município; Indicação nº. 063/2017 de 
autoria do Vereador Fabrício Dola dos Santos – solicitando limpeza no aterro sanitário; 
Requerimento nº. 014/2017 de autoria do Vereador Geibison – requerendo cópia do controle de 
horas trabalhadas pelos tratores, a partir de 01/07/2017 até a presente data, especificando os 
nomes de cada produtor beneficiado e as horas trabalhas para cada um, bem como cópia do diário 
de bordo do veículo CELTA, PLACAS AVC-3306; Requerimento nº. 015/2017 de autoria do Vereador 
Geibison – requerendo cópia do diário de bordo do veículo CORSA, PLACAS BAM-5620, referente ao 
mês 07/2017; Projeto de Lei nº. 040/2017 - Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar por 
CANCELAMENTO no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 
e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 041/2017 - Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar 
por SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha 
do Ivaí, para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 042/2017 - 
Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar por CANCELAMENTO no Orçamento do Município de 
Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências. Terminada a leitura do 
expediente o presidente deixou a palavra livre com relação a matéria lida. Ninguém querendo fazer 
uso da palavra, o presidente passou para a ORDEM DO DIA: Requerimento nº. 014/2017 de autoria 
do Vereador Geibison – requerendo cópia do controle de horas trabalhadas pelos tratores, a partir 
de 01/07/2017 até a presente data, especificando os nomes de cada produtor beneficiado e as horas 
trabalhas para cada um, bem como cópia do diário de bordo do veículo CELTA, PLACAS AVC-3306; 
(única discussão e votação); Requerimento nº. 015/2017 de autoria do Vereador Geibison – 
requerendo cópia do diário de bordo do veículo CORSA, PLACAS BAM-5620, referente ao mês 
07/2017; (única discussão e votação); Projeto de Lei nº 034/2017 - Súmula: Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a criar o programa municipal “ MINHA ESTRADA “ de incentivo à produção 
primária e emissão de notas fiscais de produtor rural e dá outras providências; (2ª discussão e 
votação); Projeto de Lei nº 035/2017 - Súmula: Autoriza a utilização do espaço subterrâneo de 
propriedade municipal e dá outras providências; (2ª discussão e votação) Projeto de Lei nº 002/2017 
do Legislativo – Súmula: Altera dispositivos da Lei Municipal 404/2012 e dá outras providências. (2ª 
discussão e votação); Projeto de Lei nº. 040/2017 - Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar por 
CANCELAMENTO no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 
e dá outras providências; (1ª discussão e votação); Projeto de Lei nº. 041/2017 - Súmula: Abre 
Crédito Adicional Suplementar por SUPERAVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2017 e dá outras 
providências; (1ª discussão e votação); Projeto de Lei nº. 042/2017 - Súmula: Abre Crédito Adicional 
Suplementar por CANCELAMENTO no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício 
financeiro de 2017 e dá outras providências. (1ª discussão e votação). Todas as matérias constantes 
da ordem do dia foram aprovadas pela maioria absoluta. Nada mais tendo a tratar na ordem do dia, 
o presidente deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS. O vereador Fabrício usando a 
palavra, apoiou as indicações e requerimentos. Em seguida fez breve comentário com relação a 
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indicação de sua autoria. De posse da palavra, o vereador Geibison também apoiou as indicações. 
Mais uma vez cobrou limpeza no terreno ao lado do estádio. Pediu ao setor rodoviário aproveitar 
que as máquinas estão trabalhando na readequação da estrada que liga o Bairro 70 ao Salto do 
Ariranha e finalizar os serviços no carreador do Senhor Júlio Pinheiro onde fizeram um quebra galho, 
mas que é necessário um serviço melhor e também no carreador do Senhor José Inocêncio. Cobrou 
mais vez também para que façam o carreador do Brás, do Chico e do Félix, assim que possível. Pediu 
providências por parte do prefeito com relação às máquinas que já a alguns anos foram para perícia 
e até agora não retornaram ao município. O vereador Thiago usando a palavra também apoiou as 
indicações. Quanto aos requerimentos do vereador Geibison, disse que ele está no caminho certo. 
Que é isto que tem que ser feito. Falou que está contente com o serviço na estrada do Batoré, 
ligando o Bairro 70 ao Salto do Ariranha. Com relação as viagens de ônibus que o presidente se 
referiu na sessão passada, o orador disse que há muita divergência. Que para uns está bom e para 
outros está ruim. Que o prefeito falou que em algumas situações mais difíceis, as viagens são feitas 
de carro. Que é preciso ter preponderância. Com relação ao carreador do Senhor José Inocêncio, que 
o vereador Geibison pode ficar tranquilo, pois, o projeto que está sendo aprovado não vai deixar de 
chegar lá. E o apoiou no pronunciamento referente às máquinas que foram para perícia. Disse que 
os secretários devem fazer seus trabalhos sem se preocupar com as críticas. O vereador Vilma 
usando a palavra, primeiramente parabenizou o secretário da saúde por ter realizado um 
atendimento de urgência. Parabenizou o prefeito e o setor rodoviário pelo início dos serviços na 
estrada do Batoré. O vereador Antônio Marcos de posse da palavra apoiou as indicações e 
requerimentos. Mais uma vez o orador falou da indicação que fez para a capela mortuária 
solicitando camas, bebedouro, ar condicionado e ventiladores. Também cobrou do presidente um 
bebedouro para a câmara. O orador falou que é preciso fiscalizar a situação dos motoristas da 
prefeitura, pois, houve reclamação devido a diferença de salários. Falou também que é preciso 
agilizar a questão da auditoria a ser realizada na câmara. Que foi comentado no início do ano em ser 
feito e até agora nada. Que não pode ser esquecido. Com relação as estradas, mais uma vez cobrou 
que agilizem os serviços na estrada do Bairro Bom Jesus. O vereador Thiago pediu uma parte e o 
mesmo concedeu. Com a palavra, o vereador Thiago então falou que esteve verificando alguns 
documentos junto com a secretária Queila e comprovou que várias pendências eram da gestão 
anterior à passada. Que os vereadores que tiverem dúvidas deveriam fazer o mesmo. Que o 
presidente passado pegou uma bucha do anterior e não viu motivo nenhum para auditoria. 
Retomando a palavra o vereador Antônio Marcos cobrou mais uma vez também o setor rodoviário 
para que façam a limpeza nas caixas de contenção de água. O vereador Geibison também solicitou 
uma parte e também foi concedida. Dirigindo-se ao vereador Thiago, disse que o pronunciamento do 
mesmo o surpreende. Que se, as dúvidas dele foram sanadas, as da população ainda não. Que é 
preciso saber o montante do rombo que houve na câmara. Que continuarão cobrando até que sejam 
tomadas as devidas providências seja junto ao tribunal de contas ou ao ministério público. 
Retomando a palavra, o vereador Antônio Marcos disse que está contente com os trabalhos dos 
deputados na questão de liberação de emendas. O vereador Valdemar Hort usando a palavra, 
manifestou condolências à família do Ângelo Ferreira pela perda de um ente da família. Agradeceu 
pelos serviços feitos na propriedade do Senhor Chico Aurélio e também pela troca de luminárias na 
comunidade do Alecrin. Comentou sobre os equipamentos adquiridos através de emenda liberada 
pelo Deputado Sérgio Souza. Falou que é uma emenda da gestão passada. Que quando perderam a 
eleição fizeram de tudo para também perder a emenda. Mas que não conseguiram. Parabenizou e 
elogiou os serviços prestados pela Senhora Luzia Mattos em prol dos mais necessitados. O Vereador 
Flávio de posse da palavra, apoiou todas as indicações. Quanto a auditoria, disse que o vereador 
Thiago foi um dos primeiros a querer que fosse feito na câmara. Que o orador falou na época que 
deveriam providenciar pelo menos dos últimos oito anos. E apoia totalmente que façam. O vereador 
Antônio Marcos pediu uma parte o qual discordou do vereador Valdemar quando este falou que 
tentaram derrubar a emenda. Disse que isto não existe. Que o dinheiro já estava na conta. Que 
todos querem o bem do município. Que jamais a gestão passada ou vereador irá prejudicar a 
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população. Retomando a palavra o vereador Flavio encerrou seu pronunciamento. Ninguém mais 
para fazer uso da palavra, o presidente justificou a ausência do vereador Celso. Manifestou 
condolências à família Ferreira. Com relação a auditoria, disse ser muito importante para sua pessoa 
quando comentam que não sobrava dinheiro nas outras gestões e com poucos dias para fechamento 
de nove meses, acredita que terá na conta aproximadamente setenta mil reais. Porém, 
provavelmente precisará ser feito na câmara um concurso público e também talvez deverá pagar 
este ano um teço de férias e o décimo terceiro salário dos vereadores. Que o dinheiro que ficar na 
conta, será somente para este fim. Que realmente não há como fazer uma auditoria pela câmara 
hoje. Falou que, a auditoria não foi um compromisso seu, mas que será companheiro dos 
vereadores. Se todos se comprometerem a abrir mão do direito ao décimo terceiro a ao um terço 
das férias, ou ainda, a dois ou três meses dos salários de cada um, que poderão realizar sim a 
auditoria. Depois parabenizou o prefeito pelos serviços que estão sendo realizados na estrada que 
liga do Bairro 70 ao Salto do Ariranha. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e 
encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
Celso Kusminski 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
Flavio Prachum 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº 069/2017 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, precisamente às 20h00min 

horas, na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 

presença do presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores Vilmar de Almeida, Valdemar 

Hort, Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Thiago Epifânio da Silva, Geibison Silva de 

Matos e Flávio Prachum. Estando ausente o vereador Celso Kusminski. Após constatar “quórum” 

regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma 

salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente 

determinou a leitura do Edital de Convocação e depois da ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº. 

040/2017 - Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar por CANCELAMENTO no Orçamento do 

Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências; Projeto 

de Lei nº. 041/2017 - Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar por SUPERAVIT FINANCEIRO DO 

EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro 

de 2017 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 042/2017 - Súmula: Abre Crédito Adicional 

Suplementar por CANCELAMENTO no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício 

financeiro de 2017 e dá outras providências. Todos colocados em segunda discussão e votação e 

aprovados pela maioria absoluta. Nada mais tendo a tratar, o presidente encerrou a sessão. Do que 

eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 

 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
Celso Kusminski 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
Flavio Prachum 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº 070/2017 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, precisamente às 20h30min 

horas, na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 

presença do presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores Vilmar de Almeida, Valdemar 

Hort, Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Thiago Epifânio da Silva, Geibison Silva de 

Matos e Flávio Prachum. Estando ausente o vereador Celso Kusminski. Após constatar “quórum” 

regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma 

salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente 

determinou a leitura do Edital de Convocação e depois da ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº. 

040/2017 - Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar por CANCELAMENTO no Orçamento do 

Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências; Projeto 

de Lei nº. 041/2017 - Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar por SUPERAVIT FINANCEIRO DO 

EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro 

de 2017 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 042/2017 - Súmula: Abre Crédito Adicional 

Suplementar por CANCELAMENTO no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício 

financeiro de 2017 e dá outras providências. Todos colocados em terceira e última discussão e 

votação e aprovados pela maioria absoluta. Nada mais tendo a tratar, o presidente encerrou a 

sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 

 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
Celso Kusminski 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
Flavio Prachum 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº 071/2017 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, precisamente às 19h00min 

horas, na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 

presença do presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores Vilmar de Almeida, Valdemar 

Hort, Celso Kusminski, Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Thiago Epifânio da Silva, 

Geibison Silva de Matos, Flávio Prachum. Após constatar “quórum” regimental, o presidente 

convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na 

mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a leitura da ata da 

sessão ordinária anterior, a qual após colocada em discussão e votação foi aprovada por 

unanimidade. Na sequência, determinou a leitura do EXPEDIENTE: Ofícios da Prefeitura Municipal 

encaminhando Leis sancionadas; Indicação nº. 064/2017 de autoria do Vereador Geibison 

solicitando instalação de lixeiras no Jardim Bela Vista; Requerimento nº. 016/2017 de autoria do 

Vereador Geibison solicitando interseção do prefeito junto ao gerente responsável do Banco do 

Brasil, agência de Ivaiporã objetivando a instalação de um caixa eletrônico em Ariranha do Ivaí; 

Projeto de Lei nº. 043/2017 - Súmula: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito 

Adicional Especial por PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no orçamento do Município de 

Ariranha do Ivaí para o exercício de 2017 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 044/2017 - 

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar ESPECIAL por CANCELAMENTO no Orçamento do 

Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências; Projeto 

de Lei nº. 045/2017 - Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar por CANCELAMENTO no 

Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras 

providências; Projeto de Lei nº. 046/2017 – Súmula: Estima a Receita e Fixa a Despesa do 

Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018; Projeto de Lei nº. 047/2017 – 

Súmula: Fixa o valor para pagamento de obrigações de pequeno valor/ RPV, decorrentes de 

decisões judiciais, nos termos do artigo 100, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal e dá 

outras providências. Terminada a leitura do expediente, o presidente deixou a palavra livre com 

relação a matéria lida. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para a 

ORDEM DO DIA: Requerimento nº. 016/2017 de autoria do Vereador Geibison solicitando 

interseção do prefeito junto ao gerente responsável do Banco do Brasil, agência de Ivaiporã 

objetivando a instalação de um caixa eletrônico em Ariranha do Ivaí, que posto em única discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade; Projeto de Lei nº 034/2017 - Súmula: Autoriza o Poder 

Executivo Municipal a criar o programa municipal “ MINHA ESTRADA “ de incentivo à produção 

primária e emissão de notas fiscais de produtor rural e dá outras providências, posto em 3ª e última 

discussão e votação; Projeto de Lei nº 035/2017 - Súmula: Autoriza a utilização do espaço 

subterrâneo de propriedade municipal e dá outras providências, posto em 3ª e última discussão e 

votação; Projeto de Lei nº 002/2017 do Legislativo – Súmula: Altera dispositivos da Lei Municipal 

404/2012 e dá outras providências, 3ª e última discussão e votação; Projeto de Lei nº. 043/2017 - 

Súmula: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Especial por 

PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o 

exercício de 2017 e dá outras providências, posto em 1ª discussão e votação, Projeto de Lei nº. 

044/2017 - Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar ESPECIAL por CANCELAMENTO no 

Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras 

providências, posto em 1ª discussão e votação e Projeto de Lei nº. 045/2017 - Súmula: Abre Crédito 

Adicional Suplementar por CANCELAMENTO no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o 

exercício financeiro de 2017 e dá outras providências, posto em 1ª discussão e votação. Todos os 



 
 

31 
 

projetos foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, o 

presidente deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS. Como adendo à ata citada deve 

ser registrado o que segue: Para a elaboração das atas das sessões ordinárias da Câmara, são 

gravados áudios para posterirormente serem redigidas. Nesta data de vinte e seis de setembro de 

dois mil e dezessete, o Vereador Geibison Silva de Matos se comprometeu em gravar os 

pronunciamentos dos vereadores utilizando-se dos serviços do seu celular, em virtude do 

equipamento pertencente à Câmara não estar em condições de uso. Porém, até a presente data de 

três de outubro de dois mil e dezessete, precisamente às dezesseis e trinta, o material não foi 

fornecido para que a ata fosse redigida dentro das técnicas legais das sessões. O vereador justificou 

verbalmente à secretária Queila que seu aparelho de celular deu problemas impossibilitando-o de 

fornecer o conteúdo. Nada mais tendo a tratar, eu Nivea Oliveira a subscrevo e assino. 

 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
Celso Kusminski 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
Flavio Prachum 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº 072/2017 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, precisamente às 20h00min 

horas, na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 

presença do presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores Vilmar de Almeida, Valdemar 

Hort, Celso Kusminski, Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Thiago Epifânio da Silva, 

Geibison Silva de Matos, Flávio Prachum. Após constatar “quórum” regimental, o presidente 

convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na 

mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a leitura do Edital 

de Convocação e depois da ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº. 043/2017 - Súmula: Autoriza o 

Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Especial por PROVÁVEL EXCESSO DE 

ARRECADAÇÃO no orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício de 2017 e dá outras 

providências, posto em 2ª discussão e votação, Projeto de Lei nº. 044/2017 - Súmula: Abre Crédito 

Adicional Suplementar ESPECIAL por CANCELAMENTO no Orçamento do Município de Ariranha do 

Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências, posto em 2ª discussão e votação e 

Projeto de Lei nº. 045/2017 - Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar por CANCELAMENTO no 

Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras 

providências, posto em 2ª discussão e votação. Todos os projetos foram aprovados por 

unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o presidente encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira 

que a subscrevi e assino. 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
Celso Kusminski 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
Flavio Prachum 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº 073/2017 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, precisamente às 20h30min 

horas, na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 

presença do presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores Vilmar de Almeida, Valdemar 

Hort, Celso Kusminski, Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Thiago Epifânio da Silva, 

Geibison Silva de Matos, Flávio Prachum. Após constatar “quórum” regimental, o presidente 

convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na 

mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a leitura do Edital 

de Convocação e depois da ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº. 043/2017 - Súmula: Autoriza o 

Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Especial por PROVÁVEL EXCESSO DE 

ARRECADAÇÃO no orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício de 2017 e dá outras 

providências, posto em 2ª e última discussão e votação, Projeto de Lei nº. 044/2017 - Súmula: Abre 

Crédito Adicional Suplementar ESPECIAL por CANCELAMENTO no Orçamento do Município de 

Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências, posto em 3ª e última 

discussão e votação e Projeto de Lei nº. 045/2017 - Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar por 

CANCELAMENTO no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 

2017 e dá outras providências, posto em 3ª e última discussão e votação. Todos os projetos foram 

aprovados por unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o presidente encerrou a sessão. Do que eu 

Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
Celso Kusminski 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
Flavio Prachum 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº 074/2017 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, precisamente às 18h30min horas, 

na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 

do presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores Vilmar de Almeida, Valdemar Hort, Celso 

Kusminski, Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Thiago Epifânio da Silva, Geibison 

Silva de Matos, Flávio Prachum. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos 

para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição 

ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a leitura do Edital de Convocação e 

depois da ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº. 048/2017 -  Revoga os Artigos 271 e 272 e Tabela VIII 

da Lei Municipal 037/1997, Seção IX – Da Taxa de Coleta de Lixo e institui nova redação ao Código 

Tributário do Município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná, dando outras providências, que posto 

em primeira discussão e votação, foi reprovado por unanimidade e Projeto de Lei nº. 049/2017 - 

Complementa dispositivos do Código Tributário do Município de Ariranha do Ivaí/Pr, Lei 

Complementar nº. 035, de 26 de novembro de 1997, referentes ao Imposto Sobre Serviços de 

Qualquer Natureza e dá outras providências, que posto em primeira discussão e votação foi 

aprovado por unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o presidente encerrou a sessão. Do que eu 

Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
Celso Kusminski 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
Flavio Prachum 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº 075/2017 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, precisamente às 19h00min horas, 

na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 

do presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores Vilmar de Almeida, Valdemar Hort, Celso 

Kusminski, Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Thiago Epifânio da Silva, Geibison 

Silva de Matos, Flávio Prachum. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos 

para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição 

ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a leitura do Edital de Convocação e 

depois da ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº. 049/2017 - Complementa dispositivos do Código 

Tributário do Município de Ariranha do Ivaí/Pr, Lei Complementar nº. 035, de 26 de novembro de 

1997, referentes ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e dá outras providências, que 

posto em segunda discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o 

presidente encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
Celso Kusminski 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
Flavio Prachum 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº 076/2017 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

Aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, precisamente às 19h30min horas, 

na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 

do presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores Vilmar de Almeida, Valdemar Hort, Celso 

Kusminski, Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Thiago Epifânio da Silva, Geibison 

Silva de Matos, Flávio Prachum. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos 

para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição 

ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a leitura do Edital de Convocação e 

depois da ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº. 049/2017 - Complementa dispositivos do Código 

Tributário do Município de Ariranha do Ivaí/Pr, Lei Complementar nº. 035, de 26 de novembro de 

1997, referentes ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza e dá outras providências, que 

posto em terceira e última discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Nada mais tendo a 

tratar, o presidente encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
Celso Kusminski 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
Flavio Prachum 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº 077/2017 – SESSÃO ORDINÁRIA 

Aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, precisamente às 19h00min horas, 
na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 
do presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores Vilmar de Almeida, Valdemar Hort, Celso 
Kusminski, Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Thiago Epifânio da Silva, Geibison 
Silva de Matos. Estava ausente o vereador Flávio Prachum. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de 
palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a 
leitura da ata da sessão ordinária anterior, e após colocada em discussão e votação. O vereador 
Geibison usando a palavra discordou do adendo constante da ata e pediu a impugnação da mesma 
que foi acatada por todos. O presidente então retirou a ata da aprovação para ser novamente 
redigida com a devida retificação. Em seguida o presidente determinou a leitura do EXPEDIENTE: 
Ofícios do Ministério Público do Paraná, Projeto Rede ambiental Coordenação Regional da Bacia do 
Alto do Ivaí em Campo Mourão – objetivando instruir o Procedimento Administrativo nº. MPPR-
0046.16.045485-9, considerando o Projeto Estratégico Institucional Rede Ambiental do MP-PR; 
requisitando relatório acerca das providências adotadas para cumprimento da proposta 
encaminhada (cortina verde); advertindo o descumprimento injustificado e convidando para 
participarem de treinamentos a serem realizados a respeito de técnicas de uso e manejo correto de 
agrotóxicos, uso de EPI`S, tríplice lavagem e destinação correta de embalagens de agrotóxicos; 
Requerimento nº. 017/2017 – Autoria dos vereadores; solicitando informações referentes aos 
maquinários que se encontram para perícia desde o início da gestão de 2012; Projeto de Lei nº. 
050/2017 - Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar por CANCELAMENTO no Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências. 
Terminada a leitura do expediente, o Presidente deixou a palavra livre com relação a matéria lida. 
Ninguém querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para a ORDEM DO DIA: Requerimento 
nº. 017/2017 – Autoria dos vereadores; solicitando informações referentes aos maquinários que se 
encontram para perícia desde o início da gestão de 2012, posto em única discussão e Projeto de Lei 
nº. 050/2017 - Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar por CANCELAMENTO no Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências, posto em 
primeira discussão. Ambos foram aprovados pela maioria absoluta. Nada mais tendo para constar na 
ordem do dia, o presidente deixou a palavre livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS. O vereador 
Valdemar Hort de posse da palavra, reforçou a importância da solicitação constante do 
requerimento 017/2017 no que se refere a informações dos maquinários que estão em Londrina 
para perícia a mais de quatro anos. Quanto ao áudio da gravação da sessão ordinária passada, disse 
que a Câmara deve ter um gravador próprio. Solicitou ao setor braçal para se seja feito consertos em 
dois vazamentos na água do Barraquinha e ao setor rodoviário para que seja colocado cascalho nos 
locais de subida da mesma comunidade. O vereador Geibison Silva de Matos, pediu a palavra, o qual 
iniciou discordando novamente do adendo da ata da sessão anterior, dizendo que a justificativa foi 
tendenciosa e que não é de sua obrigação gravar os áudios das sessões. Disse que falta de respeito 
como se referiu o vereador Thiago na sessão passada, são das pessoas que vieram até a câmara 
tentar fazer pressãozinha, porque o mesmo fala a verdade. Que não adianta fazer pressão por causa 
de gravação e que durante a semana a ata será redigida. Que tudo o que fala não é à toa, pois, é 
embasado em alguma coisa e não tem medo de cara feia e ameaças pelas ruas. Quanto aos serviços 
feitos nas trocas de lâmpadas da praça municipal, o orador falou que é serviço de fachada para meia 
dúzia de pessoas baterem palma em grupo de WhatsApp e que na quadra municipal também há 
várias lâmpadas queimadas, o que deve também estar impossibilitando ser usada no período 
noturno. Quanto as estradas, o orador falou que sempre comentam que o mesmo tem birra com 
secretários, mas que bastou a primeira chuva cair para aparecer os serviços que foram maquiados. 
Que os serviços estão sendo mal feitos e sempre vai estar cobrando quando achar que alguma coisa 
está errada. O vereador Celso Kusminski de posse da palavra, agradeceu o apoio dos vereadores 
junto ao requerimento solicitando informações dos maquinários que foram levados para perícia. 
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Uma perícia politiqueira feita na gestão passada para tentar punir alguém. Que o único punido foi a 
população. Disse que poderiam ter sido arrumadas mais estradas se os maquinários estivessem no 
município trabalhando. Manifestou indignação com tanta perseguição política. Falou que é preciso 
parar com picuinhas e unir forças para resolver o problema e através das informações contidas no 
requerimento, todos terão conhecimento do quanto foi gasto para prender as máquinas, 
prejudicando com isto a população somente. Usando a palavra, o Vereador Thiago Epifânio da Silva 
apoiou o pronunciamento do vereador Celso. Falou que se está faltando estrada arrumada, é porque 
está faltando máquina. Que o que tem, o prefeito está usando. Que o prefeito da gestão passada por 
politicagem mandou as máquinas para perícia e a população é que está no prejuízo. Que não está 
dizendo que não deve ser punido se houver um culpado, mas que até agora nada apareceu e foi 
gasto valor absurdo para o serviço. Por fim, disse que se as máquinas estivessem no município, 
acredita que as estradas estariam quase todas feitas, e elogiou o trabalho do prefeito. O vereador 
Vilmar de Almeida iniciou se pronunciamento, elogiando os secretários da educação de Ariranha, 
Arapuã e Ivaiporã, pelo trabalho no seminário de monitoramento organizado em Ivaiporã e 
agradeceu ao presidente pela oportunidade de participar do evento representando a câmara em sua 
ausência. Parabenizou o secretário da saúde pelo trabalho que vem realizando, o qual está sendo 
elogiado por médicos em Ivaiporã. Convidou a todos para participarem de uma reunião que haverá 
no município onde será tratado da possibilidade da instalação de uma agência bancária no 
município. Parabenizou o setor rodoviário pelos trabalhos que estão realizando. Dirigindo-se ao 
vereador Geibison, disse que até concorda com seu ponto de vista, mas que é um absurdo a 
colocação do mesmo quando diz de serviço maquiado nas estradas. Que a estrada onde o vereador 
encalhou, provavelmente foi uma estrada patrolada para prestar um socorro e ainda não tinha 
cascalho. Que em estradas que foram cascalhadas isto não acontece. Que críticas devem ter e são 
necessárias, porém, tem que saber dos fatos. Falou também que é falta de respeito do vereador 
Geibison falar que as pessoas que foram assistir a sessão, vieram para fazer-lhe pressão. O vereador 
Antônio Marcos Vicentino usando a palavra, iniciou saudando os presentes. Nesta hora o vereador 
Geibison pediu a parte e o mesmo concedeu. Dirigindo-se ao vereador Vilmar, reafirmou que o 
serviço na estrada foi maquiado. Que está sendo feito brincadeira com o dinheiro da população, pois 
as máquinas vão de um lado para outro e os serviços não são terminados. Que falta de respeito é o 
vereador Vilmar receber como servidor público, vereador e ainda colocar o filho como estagiário na 
prefeitura. Retomando a palavra, o vereador Antônio Marcos manifestou apoio ao requerimento nº. 
017/2017. Disse que houve erro das duas gestões passadas. Que se tiver culpado, tem que pagar. 
Que acredita que se for para devolver dinheiro como o vereador Thiago falou, que várias pessoas 
terão que devolver. Lembrou que foi gasto um absurdo com reformas de máquinas e estas viviam 
estouradas. Que o vereador Thiago trabalhava dentro da prefeitura na época e deve lembrar. O 
vereador Vilmar também pediu uma parte que foi concedida. Dirigindo-se ao vereador Geibison, 
falou que é um absurdo o comentário do mesmo com relação aos serviços na estrada da 
comunidade do Quinhentos Alqueires. Que o vereador está muito desinformado sobre o que está 
sendo feito no município e também em relação a contratação do seu filho no estágio. Que o 
vereador deve tomar bastante cuidado para não falar besteira como fez na sessão passada. 
Retomando novamente a palavra, o vereador Antônio Marcos reforçou seu apoio ao requerimento. 
Falou que de nada adianta a discussão entre os colegas vereadores. Que é preciso correr atrás de 
benefício para a população. O orador fez algumas indicações verbais. Parabenizou os meninos do 
esporte pela segunda colocação nos jogos. O vereador Fabrício usando a palavra reforçou uma 
indicação que fez três meses antes. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o presidente 
então passou a presidência para o vice e se pronunciou como vereador. O orador justificou a 
questão das gravações dos áudios das sessões da câmara, e que já está sendo resolvido. O vereador 
Thiago pediu uma parte. Disse dirigindo-se ao vereador Antônio Marcos que, quando falou em 
devolução de dinheiro, falou sobre os serviços de perícia que não foram concluídos. Que 
praticamente o vereador o acusou e também ao ex prefeito Carlos, de ladrões. Que não acusou 
ninguém em seu discurso nesse sentido e questionou o vereador se tem certeza do que está falando. 
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O vereador Antônio Marcos também usando uma parte cedida pelo vereador José Aparecido, disse 
ao vereador Thiago que o mesmo não ouviu direito ou tem problema para entender. Falou as 
colocações que fez em seu pronunciamento sobre as perícias feitas nas máquinas que foram 
reformadas. Que alguém vai ter que pagar sim. Que se o vereador Thiago se doeu, que é problema 
dele. Ressaltou que está fazendo seu trabalho de vereador. Retomando a palavra, o vereador José 
Aparecido falou que realmente quem perdeu com os serviços de perícia foi a população. Que é 
preciso ter as informações dos serviços prestados e também chegar a uma conclusão. Disse que para 
poder fazer qualquer processo de perícia ou auditoria é preciso ter prova muito forte e muitas vezes 
ainda não se chega a nenhum resultado. O orador também fez uma indicação ao setor braçal para 
limpeza na quadra municipal em períodos longos de estiagem. Solicitou um requerimento verbal 
com o apoio de todos os vereadores, para que seja proibido os maquinários da prefeitura guinchar 
os veículos grandes com excesso de peso que trafegam na Rodovia Nelson Petrassi e também nas 
estradas rurais do município. Retomando a presidência, agradeceu a presença de todos e encerrou a 
sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
Celso Kusminski 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
Flavio Prachum 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº 078/2017 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

Aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, precisamente às 20h00min horas, 

na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 

do presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores Vilmar de Almeida, Valdemar Hort, Celso 

Kusminski, Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Thiago Epifânio da Silva, Geibison 

Silva de Matos. Estando ausente o vereador Flávio Prachum. Após constatar “quórum” regimental, o 

presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de 

palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a 

leitura do Edital de Convocação e depois da ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº. 050/2017 - Súmula: 

Abre Crédito Adicional Suplementar por CANCELAMENTO no Orçamento do Município de Ariranha 

do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências, posto em segunda discussão e 

votação e aprovado pela maioria absoluta. Nada mais tendo a tratar, o presidente encerrou a 

sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 

 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
Celso Kusminski 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
Flavio Prachum 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº 079/2017 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

Aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, precisamente às 20h30min horas, 

na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 

do presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores Vilmar de Almeida, Valdemar Hort, Celso 

Kusminski, Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Thiago Epifânio da Silva, Geibison 

Silva de Matos. Estando ausente o vereador Flávio Prachum. Após constatar “quórum” regimental, o 

presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de 

palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a 

leitura do Edital de Convocação e depois da ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº. 050/2017 - Súmula: 

Abre Crédito Adicional Suplementar por CANCELAMENTO no Orçamento do Município de Ariranha 

do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências, posto em terceira e última 

discussão e votação e aprovado pela maioria absoluta. Nada mais tendo a tratar, o presidente 

encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 

 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
Celso Kusminski 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
Flavio Prachum 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº 080/2017 – RETIFICAÇÃO DA ATA Nº 071/2017 DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26/09/2017 

Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezessete, precisamente às 19h00min 
horas, na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 
presença do presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores Vilmar de Almeida, Valdemar 
Hort, Celso Kusminski, Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Thiago Epifânio da Silva, 
Geibison Silva de Matos, Flávio Prachum. Após constatar “quórum” regimental, o presidente 
convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na 
mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a leitura da ata da 
sessão ordinária anterior, a qual após colocada em discussão e votação foi aprovada por 
unanimidade. Na sequência, determinou a leitura do EXPEDIENTE: Ofícios da Prefeitura Municipal 
encaminhando Leis sancionadas; Indicação nº. 064/2017 de autoria do Vereador Geibison 
solicitando instalação de lixeiras no Jardim Bela Vista; Requerimento nº. 016/2017 de autoria do 
Vereador Geibison solicitando interseção do prefeito junto ao gerente responsável do Banco do 
Brasil, agência de Ivaiporã objetivando a instalação de um caixa eletrônico em Ariranha do Ivaí; 
Projeto de Lei nº. 043/2017 - Súmula: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito 
Adicional Especial por PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no orçamento do Município de 
Ariranha do Ivaí para o exercício de 2017 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 044/2017 - 

Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar ESPECIAL por CANCELAMENTO no Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências; Projeto 
de Lei nº. 045/2017 - Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar por CANCELAMENTO no 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras 

providências; Projeto de Lei nº. 046/2017 – Súmula: Estima a Receita e Fixa a Despesa do 
Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018; Projeto de Lei nº. 047/2017 – 
Súmula: Fixa o valor para pagamento de obrigações de pequeno valor/ RPV, decorrentes de 
decisões judiciais, nos termos do artigo 100, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal e dá 
outras providências. Terminada a leitura do expediente, o presidente deixou a palavra livre com 
relação a matéria lida. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para a 
ORDEM DO DIA: Requerimento nº. 016/2017 de autoria do Vereador Geibison solicitando 
interseção do prefeito junto ao gerente responsável do Banco do Brasil, agência de Ivaiporã 
objetivando a instalação de um caixa eletrônico em Ariranha do Ivaí, que posto em única discussão e 
votação, foi aprovado por unanimidade; Projeto de Lei nº 034/2017 - Súmula: Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a criar o programa municipal “ MINHA ESTRADA “ de incentivo à produção 
primária e emissão de notas fiscais de produtor rural e dá outras providências, posto em 3ª e última 
discussão e votação; Projeto de Lei nº 035/2017 - Súmula: Autoriza a utilização do espaço 
subterrâneo de propriedade municipal e dá outras providências, posto em 3ª e última discussão e 
votação; Projeto de Lei nº 002/2017 do Legislativo – Súmula: Altera dispositivos da Lei Municipal 
404/2012 e dá outras providências, 3ª e última discussão e votação; Projeto de Lei nº. 043/2017 - 
Súmula: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Especial por 
PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o 
exercício de 2017 e dá outras providências, posto em 1ª discussão e votação, Projeto de Lei nº. 
044/2017 - Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar ESPECIAL por CANCELAMENTO no 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras 
providências, posto em 1ª discussão e votação e Projeto de Lei nº. 045/2017 - Súmula: Abre Crédito 
Adicional Suplementar por CANCELAMENTO no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o 
exercício financeiro de 2017 e dá outras providências, posto em 1ª discussão e votação. Todos os 
projetos foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, o 
presidente deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS. O vereador Fabrício usando a 
palavra, fez esclarecimentos com relação às críticas que fez referentes à contratação da servidora 
Luzia, enquanto há pessoas aprovadas no concurso aguardando serem chamadas. O vereador 
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Geibison de posse da palavra criticou a organização da reunião que ocorreu com a presença da 
promotora referente ao projeto cortina verde. Ocasião que compareceram poucos vereadores. 
Também que não teve a presença do secretário de imprensa, precisando vir pessoas da imprensa da 
região. Disse que o servidor só dá prejuízo ao erário público, pois não trabalha. Propôs ao prefeito 
que pelo menos uma vez no mês, reúna os secretários municipais, com os vereadores, para que 
estes possam ficar por dentro dos planejamentos e também dos serviços que estão sendo 
executados e dos que estão para ser feito. Parabenizou o secretário da Educação por estar fazendo 
um trabalho com planejamento, a qual é uma secretaria que está envolvida em tudo. Ressaltou o 
trabalho das serventes da escola, e não são reconhecidas. Falou para o prefeito olhar com bons 
olhos, o quadro do funcionalismo. Que a contratação de funcionário concursado não é importante 
para a política do prefeito, pois estudaram para isto. Que não são alienados como os cargos 
comissionados, não se submetendo a algumas situações. A respeito dos instrumentos da fanfarra 
que o vereador Valdemar comentou em sessão passada, o orador visitou o CRAS e verificou que os 
instrumentos se encontram guardados no local. Que não tem a fanfarra por falta de vontade e 
descuido. O vereador Valdemar Hort usando a palavra questionou o porquê então ficaram quatro 
anos sem desfile se existem ainda os instrumentos. Parabenizou o ex prefeito Carlos e o prefeito 
atual pelo empenho que tiveram em iniciar e dar continuidade na obra da escola municipal. Que a 
escola é uma semente do ex prefeito Carlos, o qual foi muito criticado e que na época houve até 
denúncias, mas que terão o orgulho de inaugurar nesta gestão. Também fez duas indicações verbais. 
O vereador Thiago de posse da palavra, leu um trecho do significado da palavra alienado e dirigindo-
se ao vereador Geibison disse que o mesmo deve desculpas aos funcionários comissionados, pois, 
nenhum se encaixa no sentido da palavra. Que o vereador deve respeitar todos os funcionários 
igualmente. Que se algum vereador ou prefeito não estiver satisfeito com o desempenho de algum 
servidor, deve ser conversado de forma adulta. Quanto a auditoria solicitada pelos vereadores 
Geibison, Fabrício, Antônio Marcos e Flávio, falou que ficou esclarecido com o jurídico de que não se 
pode usar dinheiro público para este fim. Que a população não pode pagar novamente esta conta. 
Elogiou o trabalho do atual presidente da câmara. Apresentou um orçamento que fez em Maringá 
para o serviço de auditoria do período de oito anos no valor de quarenta mil reais. Disse aos 
vereadores que quando quiserem contratar a auditoria, que sua parte estará disponível na hora. Mas 
que não concorda de forma alguma que seja usado dinheiro da população para o serviço. O vereador 
Antônio Marcos de posse da palavra falou que foi falha dos vereadores não terem cobrado antes os 
instrumentos da fanfarra. Que devem cobrar mais para sejam retomados o trabalha com a fanfarra. 
O vereador Geibison pediu uma parte e dirigindo-se ao vereador Valdemar Hort falou que não é 
viúva de ex prefeito como ele. Que está fazendo seu trabalho cobrando e verificando. Ao vereador 
Thiago, disse deve desculpas sim pelo mau uso da palavra, mas que realmente nunca foi e nunca 
será importante para a administração contratar pessoas concursadas. Comentou brevemente a 
indicação e requerimento de sua autoria. Retomando a palavra, o vereador Antônio Marcos disse 
que fica chateado com as discussões e brigas dos colegas. Que a população vem nas sessões para ver 
os trabalhos que estão fazendo. Que os vereadores devem ter conhecimento dos fatos para depois 
falar. Comentou a respeito do trabalho do gestor do mandato passado. Que se falam muito que 
nada foi feito, mas que a população tem conhecimento. Disse que espera que o prefeito faça 
contratação das pessoas concursadas. Fez algumas indicações verbais e convidou a todos para 
participarem de um evento em sua comunidade. O vereador Celso usando a palavra, disse que 
esteve em Curitiba junto com o prefeito. Que na ocasião, foi assinado convênio com o governo para 
aquisição do kit para coleta de lixo. Que também já está sendo licitado o veículo no valor de 
cinquenta mil reais, o qual será destinado para uso da APAE. Comentou sobre um fato ocorrido com 
um equipamento da Sanepar e que ocasionou a falta de água no município no final de semana. 
Agradeceu o apoio recebido pelo gerente da Sanepar para resolver o problema. O vereador Antônio 
Marcos pediu uma parte e falou da importância da reunião que participou referente ao projeto 
Cortina Verde. Que é fundamental a participação de todos. Retomando a palavra o vereador Celso 
ressaltou o trabalho da Sanepar na região. Falou que é preciso ter informações com relação às 
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máquinas que foram levadas do município para serviços de perícia. Pois, foi gasto dinheiro público 
para este fim, mas até agora não retornaram. Que os vereadores e prefeito precisam correr atrás de 
seus deputados com o objetivo de buscar recursos em benefício da população. Com relação a 
auditoria, que poderiam estudar um projeto de lei autorizando este serviço automaticamente na 
câmara municipal e também na prefeitura em todos os anos de início de mandato. O vereador Flávio 
de posse da palavra, parabenizou o vereador Thiago por ter tido o intuito de ir atrás de fazer 
orçamento para serviço de auditoria, mesmo tendo falado em sessão que esteve verificando 
documentos da câmara e não achou nada que demonstrasse irregularidade. Que não adianta 
mesmo pagar uma auditoria se não tem respaldo. Mas que devem ir atrás sim e primeiramente no 
ministério público. Fez breve comentário com relação ao projeto cortina verde. Com relação às 
máquinas que estão sendo periciadas, falou que deveriam ter cobrado a quatro anos antes, pois a 
população é que está sofrendo. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o Presidente passou 
para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Fez mais uma vez cobrança da iluminação pública na rua 
Jacutinga. Quanto a auditoria, disse que baseado em leis, não se pode fazer com dinheiro público. 
Que acredita que será feito um requerimento direto para o Tribunal de Contas para ver a 
possibilidade de estarem fazendo o serviço. Agradeceu as palavras do vereador Thiago com relação 
ao seu trabalho à frente na presidência da Câmara.  Que trabalhará com transparência até o final de 
seu mandato. Apoiou o vereador Celso na solicitação de informações com relação aos serviços de 
perícia nas máquinas. Comentou brevemente sobre o projeto Cortina Verde. Disse que é um projeto 
que preocupa muitos produtores. Que deve ser muito estudado e discutido. Nada mais tendo a 
tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscreví 
e assino. 
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ATA Nº. 081/2017 – SESSÃO ORDINÁRIA 

 
Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, precisamente às 19h00min horas, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores Vilmar de Almeida, Valdemar Hort, Antônio 
Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Thiago Epifânio da Silva, Geibison Silva de Matos e 
Flávio Prachum. Estava ausente o vereador Celso Kusminski. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de 
palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a 
leitura da ata da sessão ordinária anterior, que após colocada em discussão e votação, foi aprovada 
pela maioria absoluta. Logo após, determinou a leitura do EXPEDIENTE: Ofícios da Prefeitura 
Municipal encaminhando Leis sancionadas; Requerimento nº. 018/2017 – Autoria dos vereadores; 
solicitando seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que o mesmo 
estude a viabilidade da criação de um projeto de lei proibindo o uso de máquinas públicas, a fim 
de socorrer quando necessário, os veículos pesados que trafegam pela Rodovia Nelson Petrassi e 
também nas estradas rurais do município. Terminada a leitura do expediente, o presidente deixou a 
palavra livre com relação a matéria lida. Usando a palavra, o Presidente fez breve comentário com 
relação ao requerimento, justificando o porquê da necessidade de um projeto de lei proibindo o uso 
de maquinários públicos a fim de socorrer quando necessário, os veículos pesados que trafegam 
pela Rodovia Nelson Petrassi e também nas estradas rurais do município. O vereador Thiago 
também usando a palavra, falou que o projeto a ser criado deve ser ajustado. Ninguém mais 
querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para a ORDEM DO DIA: Requerimento nº. 
018/2017 – Autoria dos vereadores; solicitando seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando que o mesmo estude a viabilidade da criação de um projeto de lei proibindo 
o uso de máquinas públicas, a fim de socorrer quando necessário, os veículos pesados que 
trafegam pela Rodovia Nelson Petrassi e também nas estradas rurais do município, que posto em 

única discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta e Projeto de Lei nº. 047/2017 – 
Súmula: Fixa o valor para pagamento de obrigações de pequeno valor/ RPV, decorrentes de 
decisões judiciais, nos termos do artigo 100, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal e dá 
outras providências que posto em primeira discussão e votação, foi aprovado pela maioria 
absoluta. Não tendo mais matérias para a ordem do dia, o presidente deixou a palavra livre para as 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS. O vereador Geibison de posse da palavra, propôs moção de aplausos às 
funcionárias do setor de Educação, Mariel e Maura, as quais estão se aposentando, pelos relevantes 
serviços prestados no município. Cobrou novamente os serviços de troca de lâmpadas no ginásio de 
esportes e também comentou da necessidade de uma reforma na cobertura da mesma. Convidou os 
demais vereadores para passearem pela cidade e observar o quão está suja e assim ajuda-lo a cobrar 
providências por parte do executivo. O vereador Antônio Marcos Vicentino pediu a palavra, o qual 
fez um breve pronunciamento apoiando todas as indicações e também o requerimento. Convidou a 
todos para participarem de uma comemoração ao dia de nossa Senhora que ocorrerá na 
comunidade do Bairro Bom Jesus. O vereador Vilmar de Almeida, usando a palavra, agradeceu ao 
Deputado Estadual Wilmar Reichembach pela liberação de uma emenda no valor de cento e vinte 
mil reais, para aquisição de dois veículos destinados ao setor da saúde. O vereador Thiago Epifânio 
da Silva pediu a palavra. Solicitou apoio dos vereadores para juntos estudarem uma maneira de 
resolver a situação dos moradores nas zonas rurais que possuem minas de água. Falou que esteve 
visitando algumas propriedades junto com o vereador José Aparecido de Oliveira, e receberam 
várias reclamações em virtude destas minas não possuírem cobertura. Comentou da necessidade de 
se fazer um projeto para poder cobri-las. Parabenizou o professor Cido pela inauguração de mais um 
estabelecimento comercial no município. Informou que em conversa com o prefeito, este, falou que 
em breve estarão resolvendo a questão da contratação de um endócrino para atender o município. 
O vereador Valdemar Hort usando a palavra, ressaltou a importância do projeto para poder cobrir as 
minas de água e falou que no município de Ivaiporã já existe uma lei regulamentando este serviço. O 
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vereador Thiago pediu uma parte e comentou que a Sanepar também apoia o projeto. Retomando a 
palavra, o vereador Valdemar reforçou o pedido. O vereador Flávio Prachum de posse da palavra 
justificou sua ausência na sessão passada. Falou da importância do projeto para cobrir as minas de 
água e informou que juntamente com o vereador Geibison, já foi atrás de informações a respeito do 
projeto com o secretário Jaime Aires da cidade de Ivaiporã. O vereador Geibison solicitou uma parte, 
o qual esclareceu que já está em andamento o processo para poder fazer o projeto no município, 
porém tem a parte burocrática.  Falou que é muito válido e importante estarem todos os nove 
vereadores solicitando ao prefeito. Retomando a palavra, o vereador Flávio comentou um antigo 
projeto de recuperação de uma mina na comunidade dos quinhentos alqueires e que deu muito 
certo. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passando a presidência ao vice, o presidente 
discursou como vereador. Reforçou e ressaltou a necessidade do projeto para resolver a situação 
das minas de água. Pediu ao prefeito municipal para estudar a possibilidade de recontratar a 
Doutora Luíza para atender o município, que é uma cobrança de muitas pessoas. Solicitou também 
que o prefeito interceda junto aos órgãos competentes para que seja feita uma restauração na 
rodovia Nelson Petrassi. Apoiou o vereador Geibison em suas indicações e fez um breve 
esclarecimento do porquê não aprovaram o projeto de lei que incluía taxa de coleta de lixo nas 
contas de água. Retomando a presidência, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do 
que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
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ATA Nº. 082/2017 – SESSÃO ORDINÁRIA 

 
Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, precisamente às 19h00min 
horas, na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 
presença do presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Valdemar Hort, Fabrício Dolla 
dos Santos, Thiago Epifânio da Silva, Geibison Silva de Matos e Celso Kusminski. Estavam ausentes os 
vereadores Antônio Marcos Vicentino, Vilmar de Almeida e Flávio Prachum. Após constatar 
“quórum” regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional 
com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente 
determinou a leitura da ata de retificação da sessão ordinária do dia vinte e seis de setembro de dois 
mil e dezessete, que após lida, foi colocada em discussão e votação e aprovada pela maioria absoluta 
e da sessão ordinária anterior, que também após colocada em discussão e votação, foi aprovada 
pela maioria absoluta. Logo após, determinou a leitura do EXPEDIENTE: Ofício da Prefeitura 
Municipal encaminhando Leis sancionadas; PROJETO DE LEI N° 052/2017 - SÚMULA: Cria cargos de 
provimento efetivo no Plano de Cargos e Salários do Município de Ariranha do Ivaí e dá outras 
providências; PROJETO DE LEI Nº 053/2017 - SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por 
CANCELAMENTO no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 
2017 e dá outras providências; Moção de Aplausos nº. 002/2017 – Autoria dos vereadores Geibison, 
Antônio Marcos, Fabrício e Flávio -  MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES à Professora 
MARIEL HONÓRIO DE FREITAS, pelos relevantes serviços prestados e anos de dedicação aos 
ensinamentos e cotidianos escolares em nosso município; Moção de Aplausos nº. 003/2017 - 
MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES à servidora municipal MAURA MARIER, pelos serviços 
gerais prestados e anos de dedicação no setor público em nosso município de Ariranha do Ivaí. 
Terminada a leitura do expediente, o presidente deixou a palavra livre com relação a matéria lida. 
Ninguém querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para a ORDEM DO DIA: Moção de 
Aplausos nº. 002/2017 – Autoria dos vereadores Geibison, Antônio Marcos, Fabrício e Flávio -  
MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES à Professora MARIEL HONÓRIO DE FREITAS, pelos 
relevantes serviços prestados e anos de dedicação aos ensinamentos e cotidianos escolares em 
nosso município; Moção de Aplausos nº. 003/2017 - MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES à 
servidora municipal MAURA MARIER, pelos serviços gerais prestados e anos de dedicação no setor 
público em nosso município de Ariranha do Ivaí, ambos colocados em única discussão e aprovados 
pela maioria absoluta; Projeto de Lei nº. 047/2017 – Súmula: Fixa o valor para pagamento de 
obrigações de pequeno valor/ RPV, decorrentes de decisões judiciais, nos termos do artigo 100, 
parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal e dá outras providências, que posto em segunda 
discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI N° 052/2017 - SÚMULA: 
Cria cargos de provimento efetivo no Plano de Cargos e Salários do Município de Ariranha do Ivaí e 
dá outras providências e PROJETO DE LEI Nº 053/2017 - SÚMULA: Abre Crédito Adicional 
Suplementar por CANCELAMENTO no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício 
financeiro de 2017 e dá outras providências, que colocados em primeira discussão e votação e 
aprovados pela maioria absoluta.  Nada mais tendo para a ordem do dia, o presidente deixou a 
palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS. O vereador Geibison de posse da palavra, fez uma 
indicação verbalmente para que o prefeito adquire uma geladeira destinada ao setor de obras. 
Questionou a ausência do vereador Vilmar de Almeida, o qual está em viagem a Brasília 
acompanhando o prefeito. Disse que o vereador Vilmar faltará quatro dias ao serviço e quer saber 
então se descontarão estes dias do seu salário. O vereador Celso Kusminski usando a palavra, apoiou 
as indicações. Depois fez um breve comentário sobre a data do dia dezesseis de outubro, que se 
tornou feriado municipal, devido a uma perca muito grande para o município e que foi a morte do 
saudoso prefeito Roberto Miguel Guedert, consequência de acidente na estrada. Lembrou que na 
ocasião, o saudoso Betão estava acompanhado pelo assessor Robson Alves Ferreira e também pelo 
filho do então vereador na época, o senhor Paulo José Viana, que também faleceram.  Ressaltou que 
merecidamente foi a intitulação do feriado municipal nesta data, pois o Betão estava em viagem 
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buscando recursos para o município. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passando a 
presidência ao vice, o presidente discursou como vereador. Apoiou o vereador Geibison em sua 
indicação. Parabenizou os professores pela passagem de comemoração de seu dia. Fez indicações 
verbais para que seja colocado cascalho no carreador da propriedade do Senhor Cassimiro Boico, 
estendendo para que façam retoques em todas as estradas na comunidade do Riozinho e também 
do município em geral. O vereador Geibison pediu uma parte, o qual se pronunciou reforçando a 
indicação do vereador José Aparecido. Retomando a palavra, o orador falou da necessidade de 
estarem dando prioridade às estradas que são linhas de ônibus escolar e também de transporte de 
leite. Indicou a colocação de cascalho nos carreadores das propriedades dos senhores Dirceu 
Kossemba e Márcio Kossemba. Voltando à presidência, agradeceu a presença de todos e encerrou a 
sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
Celso Kusminski 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
Flavio Prachum 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº 083/2017 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, precisamente às 20h00min 

horas, na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 

presença do presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Valdemar Hort, Fabrício Dolla 

dos Santos, Thiago Epifânio da Silva, Geibison Silva de Matos e Celso Kusminski. Estavam ausentes os 

vereadores Antônio Marcos Vicentino, Vilmar de Almeida e Flávio Prachum. Após constatar 

“quórum” regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional 

com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente 

determinou a leitura do Edital de Convocação e depois da ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI N° 

052/2017 - SÚMULA: Cria cargos de provimento efetivo no Plano de Cargos e Salários do Município 

de Ariranha do Ivaí e dá outras providências que posto em segunda discussão, o vereador Geibison 

pediu a palavra e solicitou a retirada do projeto para ser melhor analisado pelas comissões. Estando 

os vereadores em concordância com a solicitação, o Presidente retirou o projeto. E PROJETO DE LEI 

Nº 053/2017 - SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por CANCELAMENTO no Orçamento do 

Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências, que 

colocado em segunda discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta. Nada mais tendo a 

tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira 

que a subscrevi e assino. 

 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
Celso Kusminski 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
Flavio Prachum 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº 084/2017 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, precisamente às 20h30min 

horas, na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 

presença do presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Valdemar Hort, Fabrício Dolla 

dos Santos, Thiago Epifânio da Silva, Geibison Silva de Matos e Celso Kusminski. Estavam ausentes os 

vereadores Antônio Marcos Vicentino, Vilmar de Almeida e Flávio Prachum. Após constatar 

“quórum” regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional 

com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente 

determinou a leitura do Edital de Convocação e depois da ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 

053/2017 - SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por CANCELAMENTO no Orçamento do 

Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências, que 

colocado em terceira e última discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta. Nada mais 

tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea 

Oliveira que a subscrevi e assino. 

 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
Celso Kusminski 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
Flavio Prachum 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 085/2017 – SESSÃO ORDINÁRIA 

 
Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, precisamente às 
19h00min horas, na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do 
Paraná. Na presença do presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Valdemar Hort, 
Fabrício Dolla dos Santos, Thiago Epifânio da Silva, Antônio Marcos Vicentino, Vilmar de Almeida 
Geibison Silva de Matos e Celso Kusminski. Estava ausente o vereador Flávio Prachum. Após 
constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão 
Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida o 
presidente determinou a leitura da ata da sessão ordinária anterior, que após colocada em discussão 
e votação, foi aprovada pela maioria absoluta. Logo após, determinou a leitura do EXPEDIENTE: 
Ofício da Prefeitura Municipal encaminhando resposta ao contido no requerimento nº. 13/2017, o 
qual solicita que sejam tomadas providências visando adequação e atualização da remuneração 
recebida pelos conselheiros tutelares do município; Indicação nº. 065/2017 de autoria do vereador 
José Aparecido de Oliveira - indicando ao Chefe do Poder Executivo Municipal que determine ao 
setor competente, para que façam o cascalhamento do carreador na propriedade do senhor 
Cassimiro Boico localizada na comunidade do Riozinho, na estrada que dá acesso às propriedades 
dos senhores Dirceu Kossemba e Márcio Kossemba, e que seja feito reparo em todas as estradas da 
referida comunidade, bem como nas estradas rurais do município em geral; Indicação nº. 066/2017 
de autoria do vereador Geibison Silva de Matos - indicando ao Chefe do Poder Executivo Municipal 
que determine ao setor competente, que tomem as devidas providências dentro das normas legais, 
objetivando a aquisição de um refrigerador destinado ao setor de obras e serviços públicos do 
município; Indicação nº. 067/2017 de autoria do vereador Fabrício Dolla dos Santos - indicando ao 
Chefe do Poder Executivo Municipal que determine ao setor competente, fazer uma restauração na 
pintura do prédio da biblioteca municipal, bem como nas grades que a cercam, em virtude da 
precária situação que se encontra; Indicação nº. 068/2017 de autoria dos vereadores - indicando ao 
Chefe do Poder Executivo Municipal que determine ao setor competente da municipalidade, que 
procedam o serviço de dedetização, objetivando a erradicação de animais peçonhentos, 
transmissores de doenças e insetos, bem como proceder a limpeza nos terrenos baldios do 
município; Requerimento nº. 019/2017 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos – 
requerendo seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que o mesmo 
determine ao setor competente, enviar a esta Casa de Leis, planilha contendo informações 
referentes todas as doações recebidas através da Receita Federal no ano de 2017; EMENDA A LEI 
ORGÂNICA Nº. 001/2017 - SUMULA: Acrescenta o parágrafo 4º ao Artigo 128 da Lei Orgânica do 
Município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Terminada a leitura do expediente, o presidente 
deixou a palavra livre com relação a matéria lida. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o 
presidente passou para a ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº. 047/2017 – Súmula: Fixa o valor para 
pagamento de obrigações de pequeno valor/ RPV, decorrentes de decisões judiciais, nos termos do 
artigo 100, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal e dá outras providências, que posto em 
terceira e última discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI N° 
052/2017 - SÚMULA: Cria cargos de provimento efetivo no Plano de Cargos e Salários do Município 
de Ariranha do Ivaí e dá outras providências, que posto em segunda discussão, o vereador Geibison 
Silva de Matos pediu a palavra, e propôs aos nobres vereadores a exclusão do cargo de recepcionista 
do projeto, em virtude de não haver necessidade para a administração municipal. O presidente 
então falou que o projeto passaria pela segunda aprovação. No entanto, os vereadores teriam mais 
uma semana para analisa-lo e também para se fazer as possíveis alterações. Em seguida colocou o 
projeto em votação, o qual foi aprovado pela maioria absoluta; EMENDA A LEI ORGÂNICA Nº. 
001/2017 - SUMULA: Acrescenta o parágrafo 4º ao Artigo 128 da Lei Orgânica do Município de 
Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná, colocada em primeira discussão e votação do primeiro 1º Turno 
e aprovada pela maioria absoluta e Requerimento nº. 019/2017 de autoria do vereador Geibison 
Silva de Matos – requerendo seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando 
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que o mesmo determine ao setor competente, enviar a esta Casa de Leis, planilha contendo 
informações referentes todas as doações recebidas através da Receita Federal no ano de 2017, 
aprovado pela maioria absoluta em uma única discussão. Não tendo mais matérias para a ordem do 
dia, o presidente deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS. O vereador Fabrício de posse 
da palavra, saudou a todos e fez breve comentário em relação a indicação de sua autoria. O 
vereador Antônio Marcos usando a palavra saudou a todos e em seguida comentou a indicação 
solicitando a detetização da cidade. Justificou sua ausência na sessão anterior. Agradeceu o setor 
rodoviário por ter atendido uma indicação sua e também o setor braçal pela limpeza que fizeram na 
comunidade do Jardim da Curva. Agradeceu a todos que prestigiaram a festa na comunidade citada 
e cobrou mais uma vez serviços de restauração nas estradas da mesma. O vereador Geibison usando 
a palavra, manifestou apoio às indicações. Comentou que o prefeito enviou no mesmo dia, duas 
respostas diferentes referentes ao pedido de adequação e atualização dos salários dos membros do 
Conselho Tutelar. Uma para a Câmara e outra para o Conselho. Que o prefeito não quer dar 
aumento por desculpa. Que o mesmo deve ter divergências com alguém de lá. Que o prefeito deve 
vir na Câmara para explicar o porquê de não conceder o aumento. Reforçou a indicação para que 
seja feita limpeza nos terrenos da cidade. O vereador Vilmar de posse da palavra, cumprimentou a 
todos. Parabenizou a professora Mariel e a servidora Sofia Boiko pela conquista da aposentadoria. 
Parabenizou o Vereador Antônio Marcos pelo evento que ocorreu em sua comunidade. Parabenizou 
o setor rodoviário pelos serviços executados e justificou sua ausência na sessão passada. Comentou 
ainda, mais uma emenda que será liberada através do Deputado Sergio Souza. O vereador Valdemar 
Hort de posse da palavra, saudou a todos. Em seguida parabenizou as funcionárias que estão se 
aposentando. Cobrou mais uma vez que seja feita restauração no bueiro localizado próximo a 
propriedade do senhor Rufino na comunidade da Barraquinha. Também fez uso da palavra o 
vereador Celso Kusminski que, após saudar a todos, comentou as emendas recebidas através dos 
deputados Wilmar Reichembach e do Missionário Ricardo Arruda. Disse que é indo atrás dos 
deputados e cobrando que se consegue benefícios para a população. O vereador Antônio Marcos 
pediu uma parte, o qual fez breve comentário com relação a uma emenda liberada através do 
Deputado Sergio Souza. Que já estão quase todos os implementos no município e que em breve o 
deputado virá fazer a entrega. Prestou condolências à família do servidor Jair pela perda de um ente 
da família. Retomando a palavra, o vereador Celso Kusminski ressaltou que a construção da obra da 
escola municipal é a mais importante e de maior necessidade para o município. O vereador Thiago 
usando a palavra, saudou a todos e também fez breve comentário com relação a indicação 
solicitando a detetização no município. Ninguém mais para fazer uso da palavra, passando a 
presidência ao vice, o presidente se pronunciou como vereador. Cumprimentou a todos. Manifestou 
condolências à família do servidor Jair, pela perda da neta do mesmo. Apoiou e reforçou as 
indicações. Fez comentário com relação a resposta do prefeito sobre a solicitação para os membros 
do conselho tutelar. Informou o saldo da conta da câmara. Reafirmou que seu mandato como 
presidente será com transparência até o final. Disse também que para a próxima gestão, estarão 
votando 50% a mais do subsídio dos vereadores, destinado ao cargo de presidente da câmara em 
virtude da responsabilidade que o mesmo possui frente aos trabalhos da Casa. Que hoje o mesmo 
recebe somente 25%, ao contrário de todos os municípios da região, pelo motivo de divergências 
políticas no mandato passado. Retornando à presidência, convidou a todos a permanecerem no local 
para participarem de uma homenagem à professora Mariel. Em seguida agradeceu a presença de 
todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 
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______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
Celso Kusminski 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
Flavio Prachum 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 086/2017 – SESSÃO ORDINÁRIA 

 
Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, precisamente às 19h00min 
horas, na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 
presença do presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores Vilmar de Almeida, Valdemar 
Hort, Celso Kusminski, Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Thiago Epifânio da Silva, 
Geibison Silva de Matos e Flávio Prachum. Após constatar “quórum” regimental, o presidente 
convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na 
mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a leitura da ata da 
sessão ordinária anterior que após lida, foi colocada em discussão e votação e aprovada por 
unanimidade. Na sequência determinou a leitura do EXPEDIENTE: Ofício da Prefeitura Municipal 
encaminhando resposta ao contido no requerimento nº. 009/2017, o qual solicita um estudo do 
executivo viabilizando a elaboração de um projeto de lei propondo a equiparação salarial dos 
técnicos de enfermagem aos demais cargos técnicos; Ofício da Prefeitura Municipal encaminhando 
leis sancionadas; Indicação nº. 069/2017 de autoria do Vereador Vilmar de Almeida, indicando ao 
Chefe do Poder Executivo Municipal que determine ao setor competente da municipalidade, que 
procedam a instalação de encanamento para extensão de água em todos os corredores localizados 
no cemitério, com duas torneiras em cada uma; Requerimento nº. 020/2017 de autoria do vereador 
Fabrício Dolla dos Santos – requerendo seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, 
solicitando que o mesmo determine ao setor competente, oficializar aos órgãos a que possa 
interessar, os nomes atuais dos logradouros que foram alterados no município, bem como 
providencie a substituição e/ou colocação das placas de moneclatura pendentes; Emenda Supressiva 
nº 001/2017 -  SUPRIME em parte, o artigo 1º “caput” do projeto de lei nº. 052/2017; Projeto de Lei 
Legislativo nº. 004/2017 – Súmula: Altera a denominação da Rua Piracicaba para Rua Leonardo Dolla 
e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 055/2017 - SÚMULA: Abre Crédito Adicional 
Suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO para o Orçamento do Município de 
Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 
056/2017 - SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por CANCELAMENTO no Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências. 
Terminada a leitura do expediente, o presidente deixou a palavra livre com relação a matéria lida. 
Ninguém querendo fazer uso da palavra, o Presidente passou para a ORDEM DO DIA: Requerimento 
nº. 020/2017 de autoria do vereador Fabrício Dolla dos Santos – requerendo seja encaminhado 
expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que o mesmo determine ao setor competente, 
oficializar aos órgãos a que possa interessar, os nomes atuais dos logradouros que foram alterados 
no município, bem como providencie a substituição e/ou colocação das placas de moneclatura 
pendentes, que posto em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; Projeto de Lei 
Legislativo nº. 004/2017 – Súmula: Altera a denominação da Rua Piracicaba para Rua Leonardo Dolla 
e dá outras providências, que posto em primeira discussão e votação, foi  aprovado por 
unanimidade; PROJETO DE LEI N° 052/2017 - SÚMULA: Cria cargos de provimento efetivo no Plano 
de Cargos e Salários do Município de Ariranha do Ivaí e dá outras providências, com emenda 
supressiva de autoria do vereador Geibison Silva de Matos, que posto em terceira e última discussão 
e votação, foi aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº 055/2017 - SÚMULA: Abre Crédito 
Adicional Suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO para o Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências, que 
posto em primeira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade e PROJETO DE LEI Nº 
056/2017 - SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por CANCELAMENTO no Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências, também 
posto em primeira discussão e votação e aprovado por unanimidade. Nada mais tendo para a ordem 
do dia, o presidente deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS. O vereador Geibison 
usando a palavra indicou verbalmente que seja feita restauração nas estradas da comunidade do 
Riozinho. Pediu apoio dos vereadores para solicitarem ao prefeito municipal que faça a doação de 



 
 

55 
 

um terreno ao senhor Chiquinho, para que o mesmo possa trabalhar com lixo reciclável, e assim, 
gerar empregos dentro do município. Solicitou uma indicação pedindo providências com relação aos 
pinheiros do horto florestal que coloca em risco os moradores do Jardim Bela Vista. O vereador 
Antonio Marcos de posse da palavra, apoiou as indicações do vereador Geibison. Disse ter recebido 
várias reclamações de moradores por causa da situação que as estradas se encontram. Falou que é 
preciso o prefeito dar mais aval aos seus secretários para que possam trabalhar melhor. Que 
recebeu reclamações de pessoas que precisaram ir até a Curitiba de ônibus para tratamento de 
saúde, pois é muito cansativo a viagem, sendo necessário rever a situação. Agradeceu o secretário 
da saúde pelo empenho em atender um caso ocorrido na comunidade do Manda Brasa. Cobrou mais 
uma vez que façam as restaurações nas estradas do Bairro Bom Jesus, bem como nas estradas de 
todos os outros bairros do município, e cobrou também o setor braçal para terminarem o serviço de 
limpeza ao redor da escola localizada na mesma comunidade. O vereador Fabrício de posse da 
palavra, apoiou todas as indicações. Em seguida comentou sobre a homenagem que está fazendo ao 
seu avô, o qual foi pioneiro no município, colocando seu nome como moneclatura de uma rua e 
também comentou brevemente o requerimento de sua autoria, solicitando que seja oficializado aos 
órgãos que possa interessar, os nomes atuais dos logradouros que foram alterados no município, 
bem como seja providenciado a substituição e/ou colocação das placas de moneclaturas que estão 
pendentes. Parabenizou o secretário da saúde pelo trabalho que está realizando no setor. O 
vereador Thiago Epifânio da Silva usando a palavra, apoiou o vereador Fabrício em seu 
requerimento. Comentou que é necessário estudar uma maneira para que não seja cobrado no IPTU 
os serviços de limpeza dos terrenos baldios, pois é preciso resolver com urgência o problema. 
Parabenizou o setor da saúde pelo empenho nos trabalhos que tem realizado. Usando a palavra, o 
vereador Flávio Pachum, justificou sua ausência em mais uma sessão. Comentou a respeito do ofício 
que o prefeito encaminhou em resposta ao requerimento solicitando equiparação nos salários dos 
técnicos do setor da saúde. Disse que é preciso estudar uma maneira para resolver a situação dos 
servidores lotados no setor, que foram os únicos que ficaram de fora do reenquadramento feito no 
ano de 2009. Parabenizou a secretaria de educação pela amostra cultural que está acontecendo. 
Parabenizou também ao setor da saúde pelos trabalhos realizados no outubro rosa e também ao 
secretário pela passagem do seu aniversário. Reforçou a indicação do vereador Geibison para que 
seja arrumada a estrada do Riozinho. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passando a 
presidência ao vice, o presidente discursou como vereador. Lembrou os vereadores para analisarem 
o PPA e LOA. Apoiou as indicações solicitando as restaurações nas estradas. Disse que onde estão 
sendo feitas algumas caixas de contenção de água, não está resolvendo o problema. Que só estão 
gastando dinheiro. O vereador Flávio pediu uma parte, comentou a dificuldade que tiveram para 
transportar um paciente da comunidade do Riozinho. Retomando a palavra o vereador José 
Aparecido ressaltou a necessidade de arrumar as estradas do Riozinho. O vereador Thiago pediu 
uma parte e reforçou a indicação de restauração nas estradas do Manda Brasa. Novamente de posse 
da palavra, o orador reforçou a necessidade de priorizar as linhas de transporte de leite e linhas de 
ônibus. Falou que o secretário deve atender as indicações dos vereadores. O vereador Geibison 
também usando uma parte, falou que há falta de planejamento no setor rodoviário. Que é preciso 
sair e visitar todo o município e assim poder priorizar os serviços. Parabenizou o secretário da 
educação pelo evento da amostra cultural. Disse ao vereador Thiago, que é preciso discutir a 
mudança visando a isenção dos serviços de limpeza do IPTU. Retomando a palavra, o orador pediu 
ao prefeito que dê ordem de verdade ao secretário rodoviário para que atenda as indicações dos 
vereadores, pois, parece que o secretário está querendo fazer média em virtude de pretensão 
política. Parabenizou o secretário da saúde pelos trabalhos que tem desenvolvido no setor e 
também a todos os envolvidos no evento da amostra cultural. Retomando a presidência, o 
presidente agradeceu a todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e 
assino. 
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______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
Celso Kusminski 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
Flavio Prachum 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 087/2017 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, após a sessão ordinária, na 

sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 

presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores Vilmar de Almeida, Valdemar Hort, Celso 

Kusminski, Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Thiago Epifânio da Silva, Geibison 

Silva de Matos e Flávio Prachum. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a 

todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição 

ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a leitura do Edital de Convocação 

de logo após da ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 055/2017 - SÚMULA: Abre Crédito Adicional 

Suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO para o Orçamento do Município de 

Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências, que posto em segunda 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade e PROJETO DE LEI Nº 056/2017 - SÚMULA: Abre 

Crédito Adicional Suplementar por CANCELAMENTO no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí 

para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências, também posto em segunda discussão e 

votação e aprovado por unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença 

de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 

 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
Celso Kusminski 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
Flavio Prachum 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 088/2017 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, precisamente às vinte horas, 

na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 

do presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores Vilmar de Almeida, Valdemar Hort, Celso 

Kusminski, Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Thiago Epifânio da Silva, Geibison 

Silva de Matos e Flávio Prachum. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a 

todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição 

ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a leitura do Edital de Convocação 

de logo após da ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 055/2017 - SÚMULA: Abre Crédito Adicional 

Suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO NO EXERCÍCIO para o Orçamento do Município de 

Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências e PROJETO DE LEI Nº 

056/2017 - SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por CANCELAMENTO no Orçamento do 

Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências, ambos 

colocados em terceira e última discussão e votação e aprovados por unanimidade. Nada mais tendo 

a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira 

que a subscrevi e assino. 

 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
Celso Kusminski 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
Flavio Prachum 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 089/2017 – SESSÃO ORDINÁRIA 

 
Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, precisamente às 19h00min horas, 
na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 
do presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores Vilmar de Almeida, Valdemar Hort, Celso 
Kusminski, Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Thiago Epifânio da Silva, Geibison 
Silva de Matos e Flávio Prachum. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a 
todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição 
ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a leitura da ata da sessão ordinária 
anterior que após lida, foi colocada em discussão e votação e aprovada por unanimidade. Na 
sequência determinou a leitura do EXPEDIENTE: Ofício nº. 162/2017 da Câmara de Vereadores de 
Ivaiporã, solicitando apoio para que sejam tomadas as devidas providências no sentido de que seja 
retirada toda menção a ideologia de gênero e educação sexual da Base Nacional Comum Curricular – 
BNCC; Comunicados do Ministério da Educação informando liberação de recursos; Ofício da 
Prefeitura Municipal encaminhando resposta ao contido no requerimento nº. 017/2017, o qual 
solicita seja enviado à Câmara Municipal, informações referentes aos maquinários de propriedade 
da prefeitura que se encontram para perícia desde o início do mandato 2013/2016; Ofício da 
Prefeitura Municipal encaminhando leis sancionadas; Ofício da Prefeitura Municipal encaminhando 
balancete financeiro referente mês de setembro/2017; PROJETO DE LEI Nº 057/2017 - SÚMULA: 
Abre Crédito Adicional Suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município 
de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 
058/2017 - SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras 
providências; PROJETO DE LEI Nº. 0059/2017 - SÚMULA: Dá nova denominação à Rua Jacutinga, da 
cidade de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº. 005/2017 
DO LEGISLATIVO – SÚMULA: Institui o Dia da Consciência Evangélica e dá outras providências. 
Terminada a leitura do expediente, o Presidente deixou a palavra livre com relação a matéria lida. 
Ninguém querendo fazer uso da palavra, o Presidente passou para a ORDEM DO DIA: PROJETO DE 
LEI Nº 057/2017 - SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 
para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras 
providências, que posto em primeira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PROJETO 
DE LEI Nº 058/2017 - SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 
para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras 
providências, que posto em primeira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PROJETO 
DE LEI Nº. 059/2017 - SÚMULA: Dá nova denominação à Rua Jacutinga, da cidade de Ariranha do 
Ivaí, Estado do Paraná e dá outras providências, que posto em primeira discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 004/2017 DO LEGISLATIVO - SÚMULA: Altera a 
denominação da Rua Piracicaba para Rua Leonardo Dolla e dá outras providências, que posto em 
segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade e PROJETO DE LEI Nº. 005/2017 DO 
LEGISLATIVO – SÚMULA: Institui o Dia da Consciência Evangélica e dá outras providências, que posto 
em primeira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Nada mais tendo para a ordem do 
dia, o Presidente deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS. Usando a palavra, o 
vereador Fabrício Dolla dos Santos comentou sobre o projeto de sua autoria, instituindo feriado 
municipal do Dia da Consciência Evangélica. Todos os vereadores se pronunciaram apoiando o 
projeto e parabenizando o vereador pela iniciativa. O vereador Geibison Silva de Matos em seu 
pronunciamento, comentou ter presenciado uma irregularidade cometida pelo secretário da 
agricultura do município no dia anterior, o qual em horário de expediente do seu serviço, estava 
trabalhando com maquinários de propriedade da prefeitura em benefício próprio. Comentou 
também o descaso do secretário rodoviário com os vereadores da oposição e sobre a perseguição 
que alguns servidores do setor de obras sofrem pelo secretário, para qual, recebeu apoio dos 
vereadores Thiago Epifânio da Silva e Antonio Marcos Vicentino.  Os vereadores Flávio Prachun, 
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Geibison Silva de Matos e Antonio Marcos Vicentino, ressaltaram a presença do Deputado Sérgio 
Souza na entrega dos equipamentos que foram adquiridos através de emendas liberadas pelo 
mesmo. Os vereadores, Celso Kusminski e Vilmar de Almeida fizeram comentários sobre as emendas 
liberadas através do Deputado Vilmar Rechemback. O vereador Antonio Marcos Vicentino ressaltou 
a atenção do Deputado Sérgio Souza com a população de Ariranha do Ivaí, liberando várias emendas 
e enalteceu o trabalho que os secretários da educação e da saúde estão realizando nos seus setores. 
Foram feitas indicações verbais pelos vereadores Celso kusminski, Geibison Silva de Matos, Vilmar de 
Almeida, Flavio Prachun e José Aparecido de Oliveira. Terminada as explicações pessoais dos 
vereadores, passando a presidência ao vice, o presidente se pronunciou como vereador, o qual, 
apoiando o projeto de autoria do vereador Fabrício Dolla dos Santos, solicitou requerimento 
pedindo que seja encaminhado a esta Casa, um projeto de lei visando a isenção de taxa de 
transporte às igrejas, quando estas necessitarem de deslocamento para participarem de eventos 
religiosos. Destacou a importância da presença da população nas sessões da câmara. Pediu ao setor 
rodoviário que durante a semana, priorize os serviços nas estradas e carreadores, indicadas pelos 
vereadores, em virtude da precariedade que se encontram. Também comentou da necessidade de 
haver entendimento por parte dos secretários com relação aos servidores, quando tiver feriado 
facultativo. Retomando a presidência, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que 
eu Nivea de Oliveira que a subscreví e assino. 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
Celso Kusminski 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
Flavio Prachum 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 090/2017 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, após a sessão ordinária, na sede 

deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 

presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores Vilmar de Almeida, Valdemar Hort, Celso 

Kusminski, Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Thiago Epifânio da Silva, Geibison 

Silva de Matos e Flávio Prachum. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a 

todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição 

ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a leitura do Edital de Convocação 

de logo após da ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 057/2017 - SÚMULA: Abre Crédito Adicional 

Suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí 

para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências, que posto em segunda discussão e 

votação, foi aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº 058/2017 - SÚMULA: Abre Crédito 

Adicional Suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha 

do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências, que posto em segunda 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 059/2017 - SÚMULA: Dá 

nova denominação à Rua Jacutinga, da cidade de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná e dá outras 

providências, que posto em segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PROJETO 

DE LEI Nº. 004/2017 DO LEGISLATIVO - SÚMULA: Altera a denominação da Rua Piracicaba para Rua 

Leonardo Dolla e dá outras providências, que posto em terceira e última discussão e votação, foi 

aprovado por unanimidade e PROJETO DE LEI Nº. 005/2017 DO LEGISLATIVO – SÚMULA: Institui o 

Dia da Consciência Evangélica e dá outras providências, que posto em segunda discussão e votação, 

foi aprovado por unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de 

todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
Celso Kusminski 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
Flavio Prachum 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 091/2017 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, precisamente às 20:30 horas, na 

sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 

presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores Vilmar de Almeida, Valdemar Hort, Celso 

Kusminski, Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Thiago Epifânio da Silva, Geibison 

Silva de Matos e Flávio Prachum. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a 

todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição 

ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a leitura do Edital de Convocação 

de logo após da ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 057/2017 - SÚMULA: Abre Crédito Adicional 

Suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí 

para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências, que posto em terceira e última 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº 058/2017 - SÚMULA: Abre 

Crédito Adicional Suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de 

Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências, que posto em terceira 

e última discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 059/2017 - 

SÚMULA: Dá nova denominação à Rua Jacutinga, da cidade de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná e 

dá outras providências, que posto em terceira e última discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade e PROJETO DE LEI Nº. 005/2017 DO LEGISLATIVO – SÚMULA: Institui o Dia da 

Consciência Evangélica e dá outras providências, que posto em terceira e última discussão e votação, 

foi aprovado por unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de 

todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
Celso Kusminski 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
Flavio Prachum 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 092/2017 – SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, precisamente às 19h00min 
horas, na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 
presença do presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores Vilmar de Almeida, Valdemar 
Hort, Celso Kusminski, Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Geibison Silva de Matos 
e Flávio Prachum. Estava ausente o vereador Thiago Epifânio da Silva. Após constatar “quórum” 
regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma 
salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente 
determinou a leitura da ata da sessão ordinária anterior que após lida, foi colocada em discussão e 
votação e aprovada pela maioria absoluta. Na sequência determinou a leitura do EXPEDIENTE: 
Ofícios da prefeitura encaminhado lei sancionada e projetos de lei; Indicação nº. 070/2017 de 
autoria do vereador Geibison Silva de Matos - INDICA ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que 
determine ao setor competente da municipalidade, seja providenciada a disponibilização e 
colocação de lixeiras na parte interior e exterior no Cemitério Municipal da sede; Indicação nº. 
071/2017 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos - INDICA ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal, que determine ao setor competente da municipalidade, seja providenciada a limpeza do 
horto florestal, em virtude das árvores de pinos existentes no local, estar colocando em risco os 
moradores do bairro Jardim Bela Vista; Indicação nº. 072/2017 de autoria do vereador Celso 
Kusminski - INDICA ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que determine ao setor competente da 
municipalidade, seja providenciada a restauração na estrada passando pela comunidade do Nova 
Aliança e chegando até a propriedade do Senhor João Batista; Indicação nº. 073/2017 de autoria do 
vereador Vilmar de Almeida - INDICA ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que determine ao 
setor competente da municipalidade, seja providenciada a execução de caixas para contenção de 
água nas estradas da comunidade do Quinhentos Alqueires; Indicação nº. 074/2017 de autoria do 
vereador Flávio Prachun - INDICA ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que determine ao setor 
competente da municipalidade, seja providenciada a colocação de cascalho nas estradas da 
comunidade do Rio Claro, nos carreadores das propriedades do Senhor João Dias Ferraz e da 
Senhoria Terezinha Siqueira Xavier, bem como, executar serviços de limpeza nas caixas de contenção 
de água no carreador do Senhor João Maria (João Preto); Indicação nº. 075/2017 de autoria do 
vereador Flávio Prachun - INDICA ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que determine ao setor 
competente da municipalidade, seja providenciada a restauração da rua que dá acesso à entrada da 
sede do município, começando logo acima do portal até a prefeitura, pois, com as valas que tem no 
local, coloca em risco as pessoas que por ali trafegam; Indicação nº. 076/2017 de autoria do 
vereador José Aparecido de Oliveira - INDICA ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que determine 
ao setor competente da municipalidade, seja providenciada a colocação de cascalho no carreador da 
propriedade do senhor Arildo Cezar de Almeida, sendo que, o mesmo é produtor de leite e está 
tendo dificuldade em transportar o produto, pelo fato do caminhão que recolhe, não conseguir 
chegar até o local para retirada; Indicação nº. 077/2017 de autoria do vereador Flávio Prachun - 
INDICA ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que determine ao setor competente da 
municipalidade, seja providenciada limpeza no terreno localizado na Rua Valtencir da Silva Prachun, 
em frente ao barracão da prefeitura; Indicação nº. 078/2017 de autoria do vereador Celso Kusminski 
- INDICA ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que viabilize a construção de uma guarita de 
segurança para a Polícia Militar, na Rua Miguel Verenka, a fim de garantir a segurança dos 
moradores que estão preocupados com a incidência de delitos, como furtos e assaltos, além do 
tráfico de drogas que podem ocorrer no município; Requerimento nº. 021/2017 de autoria dos 
vereadores – solicitando que seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando 
que o mesmo analise a viabilidade da elaboração de um projeto de lei isentando todas as igrejas, 
evangélicas e católicas, do pagamento de taxa de transporte, quando estas necessitarem de 
deslocamento a fim de participarem de eventos religiosos; Requerimento nº. 022/2017 de autoria 
do vereador Geibison Silva de Matos – solicitando que seja encaminhado expediente ao Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando que o mesmo determine ao setor competente, que envie a esta Casa 
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de Leis, cópias das notas de serviços de borracharia referentes ao ano de 2017; PROJETO DE LEI Nº 
060/2017 - SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por PROVÁVEL EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 
2017 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 061/2017 - SÚMULA: Abre Crédito Adicional 
Suplementar por CANCELAMENTO no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício 
financeiro de 2017 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 062/2017 - SÚMULA: Abre Crédito 
Adicional Suplementar por CANCELAMENTO no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o 
exercício financeiro de 2017 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 063/2017 - SÚMULA: Abre 
Crédito Adicional Suplementar por CANCELAMENTO no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí 
para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 064/2017 - 
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras 
providências; PROJETO DE LEI Nº 065/2017 - SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por 
CANCELAMENTO no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 
e dá outras providências. Terminada a leitura do expediente, o presidente deixou a palavra livre com 
relação a matéria lida. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para a ORDEM 
DO DIA: Requerimento nº. 021/2017 de autoria dos vereadores – solicitando que seja encaminhado 
expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que o mesmo analise a viabilidade da 
elaboração de um projeto de lei isentando todas as igrejas, evangélicas e católicas, do pagamento de 
taxa de transporte, quando estas necessitarem de deslocamento a fim de participarem de eventos 
religiosos e requerimento nº. 022/2017 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos – solicitando 
que seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que o mesmo 
determine ao setor competente, que envie a esta Casa de Leis, cópias das notas de serviços de 
borracharia referentes ao ano de 2017; ambos colocados em única discussão e votação e aprovados 
pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº 060/2017 - SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar 
por PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí 
para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências; ROJETO DE LEI Nº 061/2017 - 
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por CANCELAMENTO no Orçamento do Município de 
Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 
062/2017 - SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por CANCELAMENTO no Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências; PROJETO 
DE LEI Nº 063/2017 - SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por CANCELAMENTO no 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras 
providências; PROJETO DE LEI Nº 064/2017 - SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por 
PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o 
exercício financeiro de 2017 e dá outras providências e PROJETO DE LEI Nº 065/2017 - SÚMULA: 
Abre Crédito Adicional Suplementar por CANCELAMENTO no Orçamento do Município de Ariranha 
do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências.  Todos colocados em primeira 
discussão e votação e aprovados pela maioria absoluta. Nada mais tendo para a Ordem do Dia, o 
presidente então, convidou as servidoras do município Maurier e Maura homenageadas por esta 
Casa, para subirem no plenário a fim de receberem o certificado de Moção de Aplausos. Convidou 
também os vereadores Geibison, Antonio Marcos, Fabrício e Flávio para procederem a entrega. Em 
seguida, deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS. Todos os vereadores saudaram os 
presentes, em especial as servidoras Maurier e Maura, que foram homenageadas pela Casa. O 
vereador Geibison comentou suas indicações e requerimento e questionou a paralização das obras 
do projeto do campo. Comentou novamente as perseguições sofridas por alguns servidores e 
manifestou apoio ao servidor Flávio Prachun que recentemente foi afastado de suas funções, 
enaltecendo o trabalho que o mesmo sempre prestou no setor. O vereador Antonio Marcos apoiou 
as indicações. Disse ter recebido reclamação de um morador, em virtude de uma invasão de 
maquinários da prefeitura em sua propriedade sem a devida autorização. Reforçou a indicação para 
a retirada de entulhos que há em alguns pontos da cidade. Cobrou do presidente da Casa a aquisição 
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de um bebedouro e também agilização do setor rodoviário na restauração das estradas. O vereador 
Vilmar informou que a patrulha mecanizada chegará no município no dia primeiro de dezembro para 
dar início de restauração nas estradas do Rio Claro e Rio Azul. O vereador Flávio comentou as 
indicações de sua autoria. Agradeceu as palavras proferidas pelo vereador Geibison o apoiando e fez 
breve comentário também com relação ao seu afastamento das funções do setor de saúde. O 
vereador Celso Kusminki comentou suas indicações e requerimento. Falou dos benefícios que a 
vinda da patrulha mecanizada trará ao município. Apoiou o pronunciamento do vereador Geibison 
pedindo informações a respeito da obra do campo. Enalteceu o empenho do ex prefeito Carlos e do 
atual, para que as obras que estão sendo executadas no município se concretizem. O vereador 
Valdemar Hort felicitou a vinda da patrulha antecipadamente. Comentou os serviços prestados pelo 
setor rodoviário e pelo setor de obras. Falou que teve vereador que pediu alteração do projeto de lei 
que previa a criação de cargos no quadro de servidores da prefeitura e por isto não pode reclamar. O 
vereador Fabrício se pronunciou apoiando as indicações e reforçou a indicação para retirada de 
entulhos. O vereador Geibison pediu a parte e dirigindo-se ao vereador Valdemar disse que foi o 
mesmo que solicitou a retirada do cargo de recepcionista do projeto. Que isto não é motivo para 
deixar de contratar, pois, há no quadro outros cargos com função correlata. Pediu a convocação do 
secretário de saúde a fim de prestar esclarecimentos sobre o motivo que o levou a afastar o 
funcionário Flavio de suas funções e ressaltou que atender bem a população é obrigação dos 
secretários. Ninguém mais para fazer uso da palavra, estando o vice-presidente ausente, o 
presidente passou a presidência ao primeiro secretário e discursou como vereador. Parabenizou a 
homenageadas e desejou felicitações na nova etapa. Apoiou as indicações e fez breve comentário 
com relação às de sua autoria. Falou novamente sobre o descaso do secretário rodoviário em 
atender as indicações dos vereadores. Enalteceu também as obras que estão sendo realizadas no 
município. Cobrou do prefeito que legalize os terrenos que foram doados para empresários do 
município. Em seguida, retomando a presidência, agradeceu a presença de todos e encerrou a 
sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
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Celso Kusminski 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
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ATA Nº. 093/2017 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, após a sessão ordinária, na 

sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 

presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores Vilmar de Almeida, Valdemar Hort, Celso 

Kusminski, Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Geibison Silva de Matos e Flávio 

Prachum. Estava ausente o vereador Thiago Epifânio da Silva. Após constatar “quórum” regimental, 

o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de 

palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a 

leitura do Edital de Convocação e logo após da ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 060/2017 - 

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o 

Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras 

providências; ROJETO DE LEI Nº 061/2017 - SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por 

CANCELAMENTO no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 

2017 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 062/2017 - SÚMULA: Abre Crédito Adicional 

Suplementar por CANCELAMENTO no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício 

financeiro de 2017 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 063/2017 - SÚMULA: Abre Crédito 

Adicional Suplementar por CANCELAMENTO no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o 

exercício financeiro de 2017 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 064/2017 - SÚMULA: Abre 

Crédito Adicional Suplementar por PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do 

Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências e 

PROJETO DE LEI Nº 065/2017 - SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por CANCELAMENTO 

no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras 

providências.  Todos colocados em segunda discussão e votação e aprovados pela maioria absoluta. 

Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea 

Oliveira que a subscreví e assino. 
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ATA Nº. 094/2017 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

Aos quatorze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, precisamente às 20h30min 

horas, na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 

presença do presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores Vilmar de Almeida, Valdemar 

Hort, Celso Kusminski, Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Geibison Silva de Matos 

e Flávio Prachum. Estava ausente o vereador Thiago Epifânio da Silva. Após constatar “quórum” 

regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma 

salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente 

determinou a leitura do Edital de Convocação e logo após da ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 

060/2017 - SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por PROVÁVEL EXCESSO DE 

ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 

2017 e dá outras providências; ROJETO DE LEI Nº 061/2017 - SÚMULA: Abre Crédito Adicional 

Suplementar por CANCELAMENTO no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício 

financeiro de 2017 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 062/2017 - SÚMULA: Abre Crédito 

Adicional Suplementar por CANCELAMENTO no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o 

exercício financeiro de 2017 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 063/2017 - SÚMULA: Abre 

Crédito Adicional Suplementar por CANCELAMENTO no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí 

para o exercício financeiro de 2017 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 064/2017 - 

SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o 

Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2017 e dá outras 

providências e PROJETO DE LEI Nº 065/2017 - SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por 

CANCELAMENTO no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 

2017 e dá outras providências.  Todos colocados em terceira e última discussão e votação e 

aprovados pela maioria absoluta. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e 

encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscreví e assino. 
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ATA Nº. 095/2017 – SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, precisamente às 19h00min 
horas, na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 
presença do presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Valdemar Hort, Antônio 
Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos e Geibison Silva de Matos. Estavam ausentes os 
vereadores Thiago Epifânio da Silva, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida e Flávio Prachun. Após 
constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão 
Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida o 
presidente determinou a leitura da ata da sessão ordinária anterior que após lida, foi colocada em 
discussão e votação e aprovada pela maioria absoluta. Na sequência determinou a leitura do 
EXPEDIENTE: Ofícios da prefeitura encaminhado projeto de lei e balancete financeiro referente ao 
mês de outubro; Indicação nº. 079/2017 de autoria do vereador Thiago Epifânio da Silva - INDICA ao 
Chefe do Poder Executivo Municipal, que determine ao setor competente, fazer a restauração do 
carreador que dá acesso à propriedade da Senhora Fátima Furlan, localizado na comunidade do 
Setenta Alqueires, neste município; Indicação nº. 080/2017 de autoria do vereador Vilmar de 
Almeida - INDICA ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que determine ao setor competente, 
proceder a limpeza do terreno localizado ao lado da pista de laço; Indicação nº. 081/2017 de autoria 
do vereador Geibison Silva de Matos - INDICA ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que 
determine ao setor competente, proceder a retirada de uma árvore que se encontra em frente a 
casa do senhor Cassiano Gonçalves localizada na Rua Antonio Souza Campos; Indicação nº. 082/2017 
de autoria do vereador Geibison Silva de Matos- INDICA ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que 
determine ao setor competente, proceder a limpeza e restauração da Rua Dieimes Fernando 
Sansolotti com a Rua Antonio Souza Campos; Indicação nº. 083/2017 de autoria do Vereador Flávio 
Prachun - INDICA ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que determine ao setor competente, 
proceder a reabertura da estrada ligando a propriedade do senhor João Godoi, passando pelo 
espigão, e chegando até a antiga serraria do Paca; Requerimento nº. 023/2017 de autoria do 
vereador Geibison Silva de Matos - REQUER que após lido e aprovado em plenário, seja 
encaminhado expediente ao Senhor Secretário Municipal de Saúde, para que dentro dos termos do 
artigo 122, inciso IV da LOM, compareça nesta Casa, na sessão ordinária do próximo dia 28, a fim de 
prestar esclarecimentos com relação ao fato que o motivou a afastar o funcionário efetivo da 
prefeitura municipal, Senhor Flávio Prachun de suas funções como motorista do setor; 
Requerimento nº. 024/2017 de autoria dos vereadores Geibison, Flávio, Antonio Marcos e Fabrício - 
REQUEREM que após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal solicitando que o mesmo determine ao setor competente, encaminhar a esta Casa de Leis, 
relação de todos os pacientes que fizeram tratamento de saúde, bem como relação dos que ainda 
estão em tratamento durante o período de 2017, no Hospital da Providência localizado no município 
de Apucarana; Requerimento nº. 025/2017 de autoria dos vereadores Geibison, Flávio, Antonio 
Marcos e Fabrício - REQUEREM que após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente 
ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o mesmo determine ao setor competente, encaminhar 
a esta Casa de Leis, relação de todos os pacientes que foram atendidos na realização de exames de 
imagem (ressonância, tomografias e ultrassons) no período de 2017, bem como relação de todas as 
pessoas que estão na fila à espera dos mesmos; Requerimento nº. 023/2017 de autoria do vereador 
Geibison Silva de Matos- REQUER que após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado 
expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que o mesmo determine ao setor competente, 
enviar a esta Casa de Leis, informações referentes ao andamento das obras do projeto do campo do 
município; Projeto de Lei nº 054/2017 que revoga a Lei Municipal nº. 507 de 14 de abril de 2015 e dá 
outras providências. (A lei dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e 
do adolescente e estabelece normas gerais para sua adequada aplicação, seguindo as disposições da 
Lei Federal nº. 8069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, e artigo 227, da Constituição Federal). 
Terminada a leitura do expediente, o presidente deixou a palavra livre com relação a matéria lida. 
Ninguém querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para a ORDEM DO DIA: Requerimento 
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nº. 023/2017 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos - REQUER que após lido e aprovado em 
plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Secretário Municipal de Saúde, para que dentro 
dos termos do artigo 122, inciso IV da LOM, compareça nesta Casa, na sessão ordinária do próximo 
dia 28, a fim de prestar esclarecimentos com relação ao fato que o motivou a afastar o funcionário 
efetivo da prefeitura municipal, Senhor Flávio Prachun de suas funções como motorista do setor; 
Requerimento nº. 024/2017 de autoria dos vereadores Geibison, Flávio, Antonio Marcos e Fabrício - 
REQUEREM que após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal solicitando que o mesmo determine ao setor competente, encaminhar a esta Casa de Leis, 
relação de todos os pacientes que fizeram tratamento de saúde, bem como relação dos que ainda 
estão em tratamento durante o período de 2017, no Hospital da Providência localizado no município 
de Apucarana; Requerimento nº. 025/2017 de autoria dos vereadores Geibison, Flávio, Antonio 
Marcos e Fabrício - REQUEREM que após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente 
ao Senhor Prefeito Municipal solicitando que o mesmo determine ao setor competente, encaminhar 
a esta Casa de Leis, relação de todos os pacientes que foram atendidos na realização de exames de 
imagem (ressonância, tomografias e ultrassons) no período de 2017, bem como relação de todas as 
pessoas que estão na fila à espera dos mesmos; Requerimento nº. 026/2017 de autoria do vereador 
Geibison Silva de Matos- REQUER que após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado 
expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que o mesmo determine ao setor competente, 
enviar a esta Casa de Leis, informações referentes ao andamento das obras do projeto do campo do 
município; todos colocados em única discussão e votação e aprovados pela maioria absoluta; Projeto 
de Lei nº 054/2017 que revoga a Lei Municipal nº. 507 de 14 de abril de 2015 e dá outras 
providências. (A lei dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente e estabelece normas gerais para sua adequada aplicação, seguindo as disposições da Lei 
Federal nº. 8069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, e artigo 227, da Constituição Federal), 
que posto em primeira discussão, o vereador Geibison Silva de Matos pediu a palavra, o qual disse 
que esteve analisando o projeto e discorda do valor do salário fixado para os conselheiros. Pediu 
para conversarem com o prefeito e ver a possibilidade de alteração do salário para R$1.200,00 (um 
mil e duzentos reais) líquido. O vereador Valdemar Hort também usando a palavra, disse que é 
complicado um aumento de salário para os cinco membros. Que, quando estes se dispuseram a 
concorrer ao cargo, tinham conhecimento do valor do salário. O presidente então, esclareceu que o 
projeto será votado em três discussões. Que nesta data entrará em primeira aprovação e que 
durante a semana, conversará com o prefeito para ver a possibilidade da alteração. Do contrário, 
será conversado também com os conselheiros para que estes decidam se permanece o valor atual 
constante do projeto ou retiram da pauta. Logo após, colocou o projeto em votação, o qual foi 
aprovado pela maioria absoluta. Nada mais tendo para a Ordem do Dia, o presidente deixou a 
palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS. O vereador Geibison fez uso da palavra, o qual 
questionou o pronunciamento do vereador Valdemar Hort quando o mesmo mostrou não ter 
conhecimento do conteúdo do projeto em discussão. Afirmou que brigará pela melhoria do salário 
dos membros do conselho tutelar, pois, o valor solicitado foi uma promessa do prefeito. Comentou e 
justificou as indicações e requerimentos de sua autoria. Esclareceu que os requerimentos dirigidos 
ao setor da saúde se devem ao fato de ter recebido denúncias de que há pessoas que são de outro 
município sendo atendidas por Ariranha e criticou a atitude. Fez indicação verbal de restauração de 
uma rua próxima à cidade que está em péssimas condições. O vereador Antonio Marcos Vicentino se 
pronunciou apoiando todas as indicações e também manifestando apoio aos membros do conselho 
tutelar e enaltecendo o trabalho dos mesmos. Questionou a administração o fato de até agora não 
ter sido feita a recontratação da doutora Luíza, uma vez que foi promessa de campanha, como 
comprovam vários vídeos. Pediu para que o mais breve possível, sejam tomadas as devidas 
providências para resolver esta questão, pois, são muito cobrados por vários munícipes. Fez breve 
comentário sobre os serviços de restauração nas estradas do município que não se desenvolvem. De 
posse da palavra, o vereador Valdemar Hort, esclareceu que as pessoas de outros municípios que 
são atendidas por Ariranha, são pessoas eleitoras no município e também recolhem seus impostos 
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aqui. Disse que é contra o atendimento a pessoas que em nada contribuem para o município e que 
será o primeiro a denunciar se tiver conhecimento de fato. Esclareceu também as razões do motivo 
de não ter sido feita a recontratação da doutora Luíza. Parabenizou os setores rodoviário e de obras 
pelos serviços que estão executando. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, estando 
ausentes o vice e o primeiro secretário, o presidente passou a presidência ao segundo secretário e 
discursou como vereador.  Justificou a ausência dos vereadores. Comentou a mais recente aquisição 
da câmara e agradeceu aos colaboradores. Informou que esteve conversando com o secretário do 
setor rodoviário, que por sua vez, pediu ao orador para ter cautela quanto ao não atendimento 
imediato de algumas indicações, pois, alguns serviços dependem de maior empenho e mais recursos 
maquinários e garantiu que atenderá suas indicações o mais breve possível. Que sendo assim, o 
orador deu um prazo para o atendimento e execução dos serviços solicitados pelo mesmo. Criticou o 
fato do secretário dar preferência a alguns vereadores, além do que, alguns serviços são realizados 
antes mesmo das indicações serem apresentadas em plenário. Fizeram uso de uma parte, os 
vereadores: Geibison  Silva de Matos que se pronunciou indignado com o fato do secretário atender 
as indicações na base da pressão; criticou a maneira como o setor vem executando os serviços e o 
fato do secretário dar preferência a vereador;  criticou também o vereador Valdemar Hort pelo seu 
pronunciamento com relação ao atendimento feito pelo setor da saúde a pessoas residentes em 
outro município.  Vereador Valdemar Hort que discordou do pronunciamento do vereador Geibison 
com relação aos serviços executados em algumas estradas e esclareceu os motivos que acabam 
deixando algumas ruins. Vereador Antonio Marcos Vicentino que questionou o fato do Vereador 
Valdemar Hort ter feito uso da parte da palavra do vereador José Aparecido de Oliveira, 
desrespeitando seus colegas, pois, estando no exercício da presidência, neste momento, não poderia 
se pronunciar. Após suas considerações finais, retomando a presidência, o presidente esclareceu, 
justificou e pediu desculpas pela falha. Em seguida, agradeceu a presença de todos e encerrou a 
sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
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ATA Nº. 096/2017 – SESSÃO ORDINÁRIA 
 
Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, precisamente às 
19h00min horas, na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do 
Paraná. Na presença do presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Valdemar Hort, 
Antônio Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos, Thiago Epifânio da Silva, Celso Kusminski, Vilmar 
de Almeida e Flávio Prachun. Estava ausente o vereador Fabrício Dolla dos Santos. Após constatar 
“quórum” regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional 
com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente 
determinou a leitura da ata da sessão ordinária anterior que após lida, foi colocada em discussão e 
votação e aprovada pela maioria absoluta. Na sequência determinou a leitura do EXPEDIENTE: 
Indicação nº. 079/2017 de autoria do vereador Thiago Epifânio da Silva - INDICA ao Chefe do Poder 
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, fazer a restauração do carreador que dá 
acesso à propriedade da Senhora Fátima Furlan, localizado na comunidade do Setenta Alqueires, 
neste município; Indicação nº. 080/2017 de autoria do vereador Vilmar de Almeida - INDICA ao 
Chefe do Poder Executivo Municipal, que determine ao setor competente, proceder a limpeza do 
terreno localizado ao lado da pista de laço; Indicação nº. 084/2017 de autoria do vereador Geibison 
Silva de Matos - INDICA ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que determine ao setor 
competente, fazer a restauração do trecho de estrada de pedra irregular entre os carreadores das 
propriedades do Senhor Dorli e do Senhor Teodósio Miskiw, a qual se encontra danificada em 
virtude do tráfego de caminhão com excesso de carga após liberação da mesma; Indicação nº. 
085/2017 de autoria do vereador Celso Kusminski - INDICA ao Chefe do Poder Executivo Municipal, 
que determine ao setor competente, proceder a aquisição de um temporizador (timer) para bomba 
d`água, tendo como objetivo a sua instalação na comunidade de Nova Aliança; Indicação nº. 
086/2017 de autoria dos vereadores Thiago Epifânio da Silva e José Aparecido de Oliveira - INDICAM 
ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que determine ao setor competente, proceder a colocação 
de cascalho na estrada que dá acesso às propriedades dos moradores Clóvis Bueno de Azevedo, Joel 
Soares da Cruz e Dejair da Cruz. Terminada a leitura do expediente o presidente deixou a palavra 
livre com relação a matéria lida. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para a 
ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº. 032/2017 - SÚMULA - DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO 
MUNICIPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ, PARA O QUADRIÊNIO 2018/2021, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, 
que posto em primeira discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta; Projeto de Lei nº. 
046/2017 - SÚMULA: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Ariranha do IvaÍ para o 
exercício financeiro de 2018 que posto em primeira discussão e votação foi aprovado pela maioria 
absoluta e Projeto de Lei nº 054/2017 – SÚMULA: revoga a Lei Municipal nº. 507 de 14 de abril de 
2015 e dá outras providências. (A lei dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos 
da criança e do adolescente e estabelece normas gerais para sua adequada aplicação, seguindo as 
disposições da Lei Federal nº. 8069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, e artigo 227, da 
Constituição Federal), que posto em segunda discussão e votação foi aprovado pela maioria 
absoluta. Nada mais tendo a tratar na ordem do dia, o presidente convidou o secretário municipal da 
saúde para compor o plenário a fim de prestar esclarecimentos sobre o afastamento do servidor 
Flávio Prachun de suas funções conforme requerimento de autoria do vereador Geibison Silva de 
Matos. O secretário esclareceu que, sua decisão de afastar o servidor se deve ao fato de que, por 
várias vezes suas funções, o impedia de exercer de acordo, o seu cargo de vereador nos dias de 
sessões em virtude dos horários. Logo após o presidente deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS dos vereadores. Fizeram uso da palavra: Vereador Geibison Silva de Matos que após 
saudar a todos, dirigindo-se ao Secretário de Saúde, enfatizou que o esclarecimento com relação ao 
afastamento do servidor Flávio Prachun, não convenceu nem a ele mesmo. Questionou mais uma 
vez sua atitude. Ressaltou a competência do servidor Flávio e criticou a administração por praticar 
politicagem e perseguição. Solicitou providência por parte da Câmara em relação aos requerimentos 
que não são respondidos pela administração após ter passado pelos trâmites legais nesta Casa. 
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Comentou a respeito da matéria divulgada pela internet, onde cita que o ex presidente desta Casa 
deverá devolver dinheiro ao município. Questionou o vereador Valdemar Hort, o qual era primeiro 
secretário na época, sobre o que faziam com o dinheiro e que agora sabe o motivo pelo qual o 
vereador foi contra se fazer uma auditoria dos últimos quatro anos. Por fim comentou suas 
indicações. Vereador Ceslo Kusminski que justificou sua ausência e dos vereadores Thiago Epifanio 
da silva e Vilmar de Almeida, os quais estavam em viagem a Curitiba acompanhando o prefeito em 
busca de recursos em benefício da população. Comentou o trabalho e empenho dos deputados que 
estão liberando emendas para o município. Agradeceu a colaboração do gerente da sanepar pelo 
empenho e prontidão em solucionar os problemas causados pelo vendaval ocorrido no último final 
de semana. Comentou a indicação de sua autoria. Fez breve comentário com relação ao 
esclarecimento feito pelo secretário da saúde. Vilmar de Almeida que ressaltou o pronunciamento 
do vereador Celso com relação a viagem a Curitiba em busca de recursos. Parabenizou o secretário 
de saúde pelo ótimo trabalho que vem executando no setor. Com relação ao afastamento do 
servidor Flavio, o orador disse que o secretário tem autonomia para decidir e que dificilmente um 
abaixo assinado mudará alguma coisa, como ocorreu no mandato passado. Vereador Thiago Epifânio 
da Silva que apoiou o pronunciamento do vereador Celso. Disse que é preciso ter humildade no meio 
político. Comentou a indicação de sua autoria. Com relação ao servidor Flávio, o orador enalteceu o 
serviço que sempre prestou no setor. Porém, o secretário tem autonomia para decidir o que achar 
melhor e que não há motivo para entrar em desespero. Disse que sua preocupação é a questão que 
vereador não pode receber gratificação. Então como fica o salário do vereador Flávio devido aos 
horários que trabalha. Falou que para se administrar qualquer coisa tem que pensar no financeiro e 
nas consequências. Vereador Flávio Prachun que se dirigindo ao vereador Thiago, disse que antes do 
vereador falar qualquer coisa, ele, que tem acesso na prefeitura, deveria verificar nos seus arquivos, 
os seus vencimentos. Que o mesmo, recebe horas extras e não gratificação. Que faz mais horas do 
que recebe e questionou o vereador Thiago por se dirigir a sua pessoa em seu pronunciamento 
como vereador, quando deveria mencionar funcionário. Quanto ao esclarecimento do secretário, o 
orador disse ser uma tremenda falsidade e relatou os motivos. Questionou, outros servidores 
receberem horas extras e também gratificação. Criticou o vereador Valdemar Hort por ter deixado 
de fiscalizar e cobrar providências quanto a irregularidades no mandato anterior. Vereador Valdemar 
Hort que saudou os presentes. Em seguida fez algumas indicações verbais. O vereador Thiago fez uso 
da parte, o qual questionou o vereador Flavio sobre ser conveniente pagar horas extras para o 
mesmo, sendo que é o único que recebe. O vereador Celso também fazendo uso da parte, se 
pronunciou em defesa do ex presidente Claudinei Taconi. Retomando a palavra, o orador comentou 
a respeito de alguns serviços de restauração e obras que estão sendo executadas em lugares 
esquecidos pela administração passada. Criticou a administração anterior. Quanto a matéria 
publicada na internet sobre a devolução do dinheiro, disse estar tranquilo, pois, tudo o que tem e 
fruto do seu trabalho. Que nunca fez pagamento a fornecedor e nem assinou cheques. Ressaltou 
que as contas da câmara referente ao seu mandato está a disposição para quem quiser ver. Elogiou 
o trabalho do servidor Flavio e parabenizou o secretário de saúde, manifestando apoio quanto às 
críticas que o mesmo vem recebendo. Vereador Antonio Marcos Vicentino que iniciou se 
pronunciamento saudando a todos. O vereador Geibison fez uso da parte, dirigindo-se ao Vereador 
Vilmar, falou que fazem politicagem e perseguição. Defendeu o servidor Flávio e criticou a 
administração por fazer politicagem e perseguição e não valorizar os funcionários.  Indagou o 
vereador Valdemar por estar na sessão somente fisicamente e não com a cabeça, pois a indicação 
que o vereador fez, o mesmo indicou verbalmente em sessão anterior. Quanto ao vereador dizer 
que nunca assinou cheques, o orador falou ser uma vergonha. Que o vereador é reflexo da bagunça 
que era na gestão passada. Que, quem tiver que devolver dinheiro, que devolva e todos que 
roubaram tem que ir para cadeia. Ressaltou que a gestão passada roubou dinheiro da câmara. 
Retomando a palavra o Vereador Antonio Marcos manifestou apoio a todas as indicações. Tomando 
uma parte, o vereador Vilmar concordou com o pronunciamento do vereador Celso com relação aos 
comentários sobre a matéria que cita a devolução de dinheiro pelo ex Presidente Claudinei Taconi. 
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Disse que é preciso respeitar os companheiros. Que o vereador Geibison foi infeliz em seu 
pronunciamento, pois o secretário tem autonomia para tomar decisões. Que perseguição, houve na 
gestão passada. Comentou as que sofreu na gestão passada e também outros colegas de serviço. 
Comentou os trabalhos que são realizados pelos motoristas de cada categoria. Ressaltou que é 
preciso parar com as picuinhas e trabalhar para o bem do município. Retomando a palavra, o 
vereador Antonio Marcos disse que a população quer ver o trabalho dos vereadores, e não brigas e 
discussões que não levam a nada. Cumprimentou os vereadores da base pela conquista de emendas. 
O vereador Flávio pediu uma parte. Indagado pelo orador sobre a legalidade de ceder pela terceira 
vez, o presidente esclareceu os procedimentos legais que irá valer a partir da próxima sessão. 
Porém, abriria uma exceção na presente sessão. Tomando a parte, o vereador Flavio esclareceu que 
não é somente ele quem recebe horas extras e expos outros casos. Disse ser uma injustiça seu 
afastamento do setor de saúde, sendo que nunca houve e nem há reclamação dos seus serviços e 
que trabalhar no setor tem valor sentimental também. Novamente com a palavra, o orador apoiou o 
vereador Geibison na questão da indicação de restauração do carreador do Cesar e também quanto 
a situação do ex presidente Claudinei Taconi. Ressaltou que, quem tirou dinheiro público do 
município, tem que pagar. Que os vereadores precisam fazer seu trabalho correndo atrás de 
recursos para o município e também fiscalizar. Criticou os gestores do mandato passado da câmara 
pela forma como administraram as contas. Solicitou urgência nos serviços de restauração nas 
estradas e carreadores e também na execução das caixas de contenção de água. Ninguém mais para 
fazer uso da palavra, o presidente esclareceu que somente concederá uma vez a parte quando se 
pronunciar como vereador e também somente se for com relação ao seu discurso. Em seguida, 
passou a presidência ao vice e discursou como vereador. Fez esclarecimentos com relação a questão 
do ex presidente Claudinei Taconi. Defendeu os vereadores que assumiram a administração da 
câmara no ano de dois mil e treze, sendo que a mesma estava com dívida de mais de trinta mil reais. 
O vereador Celso fazendo uso da parte, falou que é preciso tomar providências quanto às pessoas 
que estão fazendo comentários maldosos aos gestores anteriores. Que, o vereador que os chamou 
de ladrões, deve se retratar, pois, é uma injustiça o que falou. Retomando a palavra o orador relatou 
o que ocorreu na época ocasionando a atual situação do ex presidente. Ressaltou a coragem do 
vereador Valdemar Hort por ter assumido como primeiro secretário no ano de dois mil e treze em 
virtude da situação financeira que a câmara se encontrava. Enalteceu o trabalho do mesmo como 
representante das comunidades do Alecrin e Barraquinha. Disse ser absurdo os comentários 
chamando um vereador de ladrão sem ter certeza dos fatos. Expos a atual situação financeira da 
câmara. Fez indicações verbais. Parabenizou o trabalho do secretário de saúde, limitando a não se 
manifestar sobre a questão do servidor Flávio. Comentou a indicação de sua autoria e do vereador 
Thiago. Retomando a presidência, esclareceu que durante a próxima semana estará verificando com 
o jurídico os trâmites legais para tomar providências com relação aos requerimentos não atendidos 
pelo executivo. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 
sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
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ATA Nº. 097/2017 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

 

Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, após a sessão ordinária, 

na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 

do presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores Vilmar de Almeida, Valdemar Hort, Celso 

Kusminski, Antônio Marcos Vicentino, Thiago Epifânio da Silva, Geibison Silva de Matos e Flávio 

Prachum. Estava ausente o vereador Fabrício Dolla dos Santos. Após constatar “quórum” regimental, 

o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de 

palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a 

leitura do Edital de Convocação de logo após da ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 054/2017 – 

SÚMULA: revoga a Lei Municipal nº. 507 de 14 de abril de 2015 e dá outras providências. (A lei 

dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos da criança e do adolescente e 

estabelece normas gerais para sua adequada aplicação, seguindo as disposições da Lei Federal nº. 

8069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, e artigo 227, da Constituição Federal), que posto em 

terceira e última discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta. Nada mais tendo a tratar, o 

presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a 

subscrevi e assino. 
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ATA Nº. 098/2017 – ATA DE RETIFICAÇÃO DA SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28/11/2017 
 
Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, precisamente às 
19h00min horas, na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do 
Paraná. Na presença do presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Valdemar Hort, 
Antônio Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos, Thiago Epifânio da Silva, Celso Kusminski, Vilmar 
de Almeida e Flávio Prachun. Estava ausente o vereador Fabrício Dolla dos Santos. Após constatar 
“quórum” regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional 
com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente 
determinou a leitura da ata da sessão ordinária anterior que após lida, foi colocada em discussão e 
votação e aprovada pela maioria absoluta. Na sequência determinou a leitura do EXPEDIENTE: 
Indicação nº. 079/2017 de autoria do vereador Thiago Epifânio da Silva - INDICA ao Chefe do Poder 
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, fazer a restauração do carreador que dá 
acesso à propriedade da Senhora Fátima Furlan, localizado na comunidade do Setenta Alqueires, 
neste município; Indicação nº. 080/2017 de autoria do vereador Vilmar de Almeida - INDICA ao 
Chefe do Poder Executivo Municipal, que determine ao setor competente, proceder a limpeza do 
terreno localizado ao lado da pista de laço; Indicação nº. 084/2017 de autoria do vereador Geibison 
Silva de Matos - INDICA ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que determine ao setor 
competente, fazer a restauração do trecho de estrada de pedra irregular entre os carreadores das 
propriedades do Senhor Dorli e do Senhor Teodósio Miskiw, a qual se encontra danificada em 
virtude do tráfego de caminhão com excesso de carga após liberação da mesma; Indicação nº. 
085/2017 de autoria do vereador Celso Kusminski - INDICA ao Chefe do Poder Executivo Municipal, 
que determine ao setor competente, proceder a aquisição de um temporizador (timer) para bomba 
d`água, tendo como objetivo a sua instalação na comunidade de Nova Aliança; Indicação nº. 
086/2017 de autoria dos vereadores Thiago Epifânio da Silva e José Aparecido de Oliveira - INDICAM 
ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que determine ao setor competente, proceder a colocação 
de cascalho na estrada que dá acesso às propriedades dos moradores Clóvis Bueno de Azevedo, Joel 
Soares da Cruz e Dejair da Cruz. Terminada a leitura do expediente o presidente deixou a palavra 
livre com relação a matéria lida. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para a 
ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº. 032/2017 - SÚMULA - DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO 
MUNICIPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ, PARA O QUADRIÊNIO 2018/2021, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, 
que posto em primeira discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta; Projeto de Lei nº. 
046/2017 - SÚMULA: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Ariranha do IvaÍ para o 
exercício financeiro de 2018 que posto em primeira discussão e votação foi aprovado pela maioria 
absoluta e Projeto de Lei nº 054/2017 – SÚMULA: revoga a Lei Municipal nº. 507 de 14 de abril de 
2015 e dá outras providências. (A lei dispõe sobre a política municipal de atendimento dos direitos 
da criança e do adolescente e estabelece normas gerais para sua adequada aplicação, seguindo as 
disposições da Lei Federal nº. 8069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente, e artigo 227, da 
Constituição Federal), que posto em segunda discussão e votação foi aprovado pela maioria 
absoluta. Nada mais tendo a tratar na ordem do dia, o presidente convidou o secretário municipal da 
saúde para compor o plenário a fim de prestar esclarecimentos sobre o afastamento do servidor 
Flávio Prachun de suas funções conforme requerimento de autoria do vereador Geibison Silva de 
Matos. O secretário esclareceu que, sua decisão de afastar o servidor se deve ao fato de que, por 
várias vezes suas funções, o impedia de exercer de acordo, o seu cargo de vereador nos dias de 
sessões em virtude dos horários. Logo após o presidente deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS dos vereadores. Fizeram uso da palavra: Vereador Geibison Silva de Matos que após 
saudar a todos, dirigindo-se ao Secretário de Saúde, enfatizou que o esclarecimento com relação ao 
afastamento do servidor Flávio Prachun, não convenceu nem a ele mesmo. Questionou mais uma 
vez sua atitude. Ressaltou a competência do servidor Flávio e criticou a administração por praticar 
politicagem e perseguição. Solicitou providência por parte da Câmara em relação aos requerimentos 
que não são respondidos pela administração após ter passado pelos trâmites legais nesta Casa. 
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Comentou a respeito da matéria divulgada pela internet, onde cita que o ex presidente desta Casa 
deverá devolver dinheiro ao município. Questionou o vereador Valdemar Hort, o qual era primeiro 
secretário na época, sobre o que faziam com o dinheiro e que agora sabe o motivo pelo qual o 
vereador foi contra se fazer uma auditoria dos últimos quatro anos. Por fim comentou suas 
indicações. Vereador Ceslo Kusminski que justificou sua ausência e dos vereadores Thiago Epifanio 
da silva e Vilmar de Almeida, os quais estavam em viagem a Curitiba acompanhando o prefeito em 
busca de recursos em benefício da população. Comentou o trabalho e empenho dos deputados que 
estão liberando emendas para o município. Agradeceu a colaboração do gerente da sanepar pelo 
empenho e prontidão em solucionar os problemas causados pelo vendaval ocorrido no último final 
de semana. Comentou a indicação de sua autoria. Fez breve comentário com relação ao 
esclarecimento feito pelo secretário da saúde. Vilmar de Almeida que ressaltou o pronunciamento 
do vereador Celso com relação a viagem a Curitiba em busca de recursos. Parabenizou o secretário 
de saúde pelo ótimo trabalho que vem executando no setor. Com relação ao afastamento do 
servidor Flavio, o orador disse que o secretário tem autonomia para decidir e que dificilmente um 
abaixo assinado mudará alguma coisa, como ocorreu no mandato passado. Vereador Thiago Epifânio 
da Silva que apoiou o pronunciamento do vereador Celso. Disse que é preciso ter humildade no meio 
político. Comentou a indicação de sua autoria. Com relação ao servidor Flávio, o orador enalteceu o 
serviço que sempre prestou no setor. Porém, o secretário tem autonomia para decidir o que achar 
melhor e que não há motivo para entrar em desespero. Disse que sua preocupação é a questão que 
vereador não pode receber gratificação. Então como fica o salário do vereador Flávio devido aos 
horários que trabalha. Falou que para se administrar qualquer coisa tem que pensar no financeiro e 
nas consequências. Vereador Flávio Prachun que se dirigindo ao vereador Thiago, disse que antes do 
vereador falar qualquer coisa, ele, que tem acesso na prefeitura, deveria verificar nos seus arquivos, 
os seus vencimentos. Que o mesmo, recebe horas extras e não gratificação. Que faz mais horas do 
que recebe e questionou o vereador Thiago por se dirigir a sua pessoa em seu pronunciamento 
como vereador, quando deveria mencionar funcionário. Quanto ao esclarecimento do secretário, o 
orador disse ser uma tremenda falsidade e relatou os motivos. Questionou, outros servidores 
receberem horas extras e também gratificação. Criticou o vereador Valdemar Hort por ter deixado 
de fiscalizar e cobrar providências quanto a irregularidades no mandato anterior. Vereador Valdemar 
Hort que saudou os presentes. Em seguida fez algumas indicações verbais. O vereador Thiago fez uso 
da parte, o qual questionou o vereador Flavio sobre ser conveniente pagar horas extras para o 
mesmo, sendo que é o único que recebe. O vereador Celso também fazendo uso da parte, se 
pronunciou em defesa do ex presidente Claudinei Taconi. Retomando a palavra, o orador comentou 
a respeito de alguns serviços de restauração e obras que estão sendo executadas em lugares 
esquecidos pela administração passada. Criticou a administração anterior. Quanto a matéria 
publicada na internet sobre a devolução do dinheiro, disse estar tranquilo, pois, tudo o que tem e 
fruto do seu trabalho. Que nunca fez pagamento a fornecedor e nem assinou cheques. Ressaltou 
que as contas da câmara referente ao seu mandato está a disposição para quem quiser ver. Elogiou 
o trabalho do servidor Flavio e parabenizou o secretário de saúde, manifestando apoio quanto às 
críticas que o mesmo vem recebendo. Vereador Antonio Marcos Vicentino que iniciou se 
pronunciamento saudando a todos. O vereador Geibison fez uso da parte, dirigindo-se ao Vereador 
Vilmar, falou que fazem politicagem e perseguição. Defendeu o servidor Flávio e criticou a 
administração por fazer politicagem e perseguição e não valorizar os funcionários.  Indagou o 
vereador Valdemar por estar na sessão somente fisicamente e não com a cabeça, pois a indicação 
que o vereador fez, o mesmo indicou verbalmente em sessão anterior. Quanto ao vereador dizer 
que nunca assinou cheques, o orador falou ser uma vergonha. Que o vereador é reflexo da bagunça 
que era na gestão passada. Que, quem tiver que devolver dinheiro, que devolva e todos que 
roubaram tem que ir para cadeia. Ainda se dirigindo ao vereador Valdemar Hort, ressaltou que a 
gestão passada roubou dinheiro da câmara. Retomando a palavra o Vereador Antonio Marcos 
manifestou apoio a todas as indicações. Tomando uma parte, o vereador Vilmar concordou com o 
pronunciamento do vereador Celso com relação aos comentários sobre a matéria que cita a 
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devolução de dinheiro pelo ex Presidente Claudinei Taconi. Disse que é preciso respeitar os 
companheiros. Que o vereador Geibison foi infeliz em seu pronunciamento, pois o secretário tem 
autonomia para tomar decisões. Que perseguição, houve na gestão passada. Comentou as que 
sofreu na gestão passada e também outros colegas de serviço. Comentou os trabalhos que são 
realizados pelos motoristas de cada categoria. Ressaltou que é preciso parar com as picuinhas e 
trabalhar para o bem do município. Retomando a palavra, o vereador Antonio Marcos disse que a 
população quer ver o trabalho dos vereadores, e não brigas e discussões que não levam a nada. 
Cumprimentou os vereadores da base pela conquista de emendas. O vereador Flávio pediu uma 
parte. Indagado pelo orador sobre a legalidade de ceder pela terceira vez, o presidente esclareceu os 
procedimentos legais que irá valer a partir da próxima sessão. Porém, abriria uma exceção na 
presente sessão. Tomando a parte, o vereador Flavio esclareceu que não é somente ele quem 
recebe horas extras e expos outros casos. Disse ser uma injustiça seu afastamento do setor de 
saúde, sendo que nunca houve e nem há reclamação dos seus serviços e que trabalhar no setor tem 
valor sentimental também. Novamente com a palavra, o orador apoiou o vereador Geibison na 
questão da indicação de restauração do carreador do Cesar e também quanto a situação do ex 
presidente Claudinei Taconi. Ressaltou que, quem tirou dinheiro público do município, tem que 
pagar. Que os vereadores precisam fazer seu trabalho correndo atrás de recursos para o município e 
também fiscalizar. Criticou os gestores do mandato passado da câmara pela forma como 
administraram as contas. Solicitou urgência nos serviços de restauração nas estradas e carreadores e 
também na execução das caixas de contenção de água. Ninguém mais para fazer uso da palavra, o 
presidente esclareceu que somente concederá uma vez a parte quando se pronunciar como 
vereador e também somente se for com relação ao seu discurso. Em seguida, passou a presidência 
ao vice e discursou como vereador. Fez esclarecimentos com relação a questão do ex presidente 
Claudinei Taconi. Defendeu os vereadores que assumiram a administração da câmara no ano de dois 
mil e treze, sendo que a mesma estava com dívida de mais de trinta mil reais. O vereador Celso 
fazendo uso da parte, falou que é preciso tomar providências quanto às pessoas que estão fazendo 
comentários maldosos aos gestores anteriores. Que, o vereador que os chamou de ladrões, deve se 
retratar, pois, é uma injustiça o que falou. Retomando a palavra o orador relatou o que ocorreu na 
época ocasionando a atual situação do ex presidente. Ressaltou a coragem do vereador Valdemar 
Hort por ter assumido como primeiro secretário no ano de dois mil e treze em virtude da situação 
financeira que a câmara se encontrava. Enalteceu o trabalho do mesmo como representante das 
comunidades do Alecrin e Barraquinha. Disse ser absurdo os comentários chamando um vereador de 
ladrão sem ter certeza dos fatos. Expos a atual situação financeira da câmara. Fez indicações verbais. 
Parabenizou o trabalho do secretário de saúde, limitando a não se manifestar sobre a questão do 
servidor Flávio. Comentou a indicação de sua autoria e do vereador Thiago. Retomando a 
presidência, esclareceu que durante a próxima semana estará verificando com o jurídico os trâmites 
legais para tomar providências com relação aos requerimentos não atendidos pelo executivo. Nada 
mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu 
Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 
 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
Celso Kusminski 

Vereador 
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______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
Flavio Prachum 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

80 
 

ATA Nº. 099/2017 – SESSÃO ORDINÁRIA 
 
Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, precisamente às 19h00min 
horas, na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 
presença do presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Valdemar Hort, Antônio 
Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos, Thiago Epifânio da Silva, Celso Kusminski, Vilmar de 
Almeida, Flávio Prachun e Fabrício Dolla dos Santos. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de 
palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a 
leitura da ata da sessão ordinária anterior que após lida, foi colocada em discussão e votação. O 
vereador Geibison solicitou que a ata fosse retirada de votação para novamente ser redigida na 
íntegra. O presidente acatou a solicitação. Em seguida, a pedido do vereador Thiago Epifânio da 
Silva, o presidente convidou o vice prefeito para adentrar no plenário, seguindo o constante do 
artigo 67 do Regimento Interno desta Casa. Na sequência determinou a leitura do EXPEDIENTE: Nota 
de esclarecimento da prefeitura municipal referente o andamento da obra da construção do campo 
municipal; Indicação nº. 087/2017 de autoria dos vereadores Celso Kusminski e Fabrício Dolla dos 
Santos - INDICAM ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que determine ao setor competente, 
retomar os serviços no viveiro de mudas; Indicação nº. 088/2017 de autoria do vereador José 
Aparecido de Oliveira - INDICA ao Chefe do Poder Executivo Municipal, que determine ao setor 
competente, proceder a instalação de um abastecedor de máquinas agrícolas próximo a entrada do 
Salto do Ariranha e da pista de laço, o qual beneficiará os agricultores daquela região; Indicação nº. 
088/2017 de autoria do vereador José Aparecido de Oliveira - INDICA ao Chefe do Poder Executivo 
Municipal, que determine ao setor competente, proceder serviço de restauração no carreador da 
propriedade do senhor João Pio, em virtude das péssimas condições que se encontra, dificultando o 
acesso; Projeto de Lei nº. 007/2017 do Legislativo – SÚMULA: Cria cargo de provimento em comissão 
no Plano de Cargos e Salários, altera o anexo I da resolução 001/2010 e anexo IV da Lei Municipal nº. 
637/2017 da Câmara Municipal de Ariranha do Ivaí e dá outras providências. Terminada a leitura do 
expediente, o presidente deixou a palavra livre com relação a matéria lida. O vereador Flávio 
Prachun pediu a palavra, o qual solicitou a leitura na integra, da nota de esclarecimento referente o 
andamento da obra da construção do campo municipal. Em seguida procedeu-se a leitura. Ninguém 
mais querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para a ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº. 
032/2017 - SÚMULA - DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICIPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ, 
PARA O QUADRIÊNIO 2018/2021, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS, que posto em segunda discussão e 
votação foi aprovado por unanimidade; Projeto de Lei nº. 046/2017 - SÚMULA: Estima a Receita e 
Fixa a Despesa do Município de Ariranha do IvaÍ para o exercício financeiro de 2018, que posto em 
segunda discussão e votação foi aprovado por unanimidade e Projeto de Lei nº. 007/2017 do 
Legislativo – SÚMULA: Cria cargo de provimento em comissão no Plano de Cargos e Salários, altera o 
anexo I da resolução 001/2010 e anexo IV da Lei Municipal nº. 637/2017 da Câmara Municipal de 
Ariranha do Ivaí e dá outras providências, que posto em primeira discussão e votação foi aprovado 
por unanimidade. Nada mais havendo na ordem do dia, o presidente deixou a palavra livre para as 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. Fizeram uso da palavra: Vereador Fabrício Dolla dos Santos. 
Saudou a todos os presentes na sessão. Comentou a indicação de sua autoria. Vereador Geibison 
Silva de Matos. Após saudar os presentes, o orador se retratou com o Vereador Valdemar Hort, 
devido as palavras dirigidas ao mesmo na sessão passada. Solicitou ao presidente para ter mais pulso 
firme, pelo fato do vereador Valdemar Hort se manifestar quando não tinha direito. Ressaltou que a 
atual administração faz politicagem. Fez críticas ao prefeito por nomear secretários que muitas vezes 
nem comparecem no recinto de trabalho, enquanto o quadro de funcionários se encontra defasado. 
Disse que o prefeito não está fazendo uma administração como a população esperava. Que para o 
ano que vem, espera humildade por parte do prefeito e este, contrate as pessoas que passaram no 
concurso. Solicitou esclarecimentos por parte do presidente sobre o PORQUÊ do jurídico da câmara 
não poder fazer um serviço de interesse da mesma com relação a tomar providências quanto aos 
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requerimentos devidamente tramitados nesta Casa e não respondidos pelo executivo, pois, esteve 
consultando sua advogada particular, e esta, por sua vez o informou que poderia sim. Vereador 
Antonio Marcos Vicentino. Após saudar a todos, manifestou apoio às indicações. Prestou 
condolências à família do Senhor José, o popular Negão, pelo seu falecimento em trágico acidente 
ocorrido no final de semana. Cobrou novamente a indicação que fez solicitando equipamentos, 
móveis e utensílios destinados a capela mortuária, bem como limpeza ao redor da mesma. Que 
espera providências o mais rápido possível, pois, está uma vergonha. Cobrou também agilidade nos 
serviços de restauração das estradas e carreadores de todas as comunidades. Ressaltou que já está 
terminando o ano, porém, quase nada fizeram. E a patrulha que disseram que chegaria no município 
no dia primeiro de dezembro, até o momento não apareceu. Ninguém mais querendo fazer uso da 
palavra, o presidente então, passou a presidência ao vice e solicitou a palavra para se pronunciar 
como vereador. De posse da palavra o orador após saudar a todos, agradeceu ao prefeito e também 
ao setor rodoviário por terem atendido algumas indicações que fez no decorrer do ano. Manifestou 
condolências à família do senhor José. Apoiou e enalteceu a indicação de autoria dos vereadores 
Fabrício e Celso, referente a reativação do viveiro de mudas. Comentou os serviços que prestou 
enquanto funcionário público dentro do setor de agricultura. Comentou as indicações de sua autoria. 
Retomando a presidência, o presidente apresentou o novo contador da câmara. Fez esclarecimentos 
com relação ao questionamento do vereador Geibison sobre o porquê do jurídico não poder prestar 
um serviço que é de interesse da câmara. Porém, o jurídico está à disposição para maiores 
esclarecimentos. Informou a todos que a próxima sessão será a última do ano e esclareceu como 
funciona o período de recesso parlamentar. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de 
todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 
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Celso Kusminski 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
Flavio Prachum 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
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ATA Nº. 100/2017 – SESSÃO ORDINÁRIA 
 
Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, precisamente às 19h00min 
horas, na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 
presença do presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Valdemar Hort, Antônio 
Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos, Thiago Epifânio da Silva, Celso Kusminski, Vilmar de 
Almeida e Flávio Prachun. Estava ausente o vereador Fabrício Dolla dos Santos. Após constatar 
“quórum” regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional 
com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente 
determinou a leitura da ata da sessão ordinária anterior que após lida, foi colocada em discussão e 
votação e aprovada pela maioria absoluta. Na sequência determinou a leitura do EXPEDIENTE: 
Indicação nº. 090/2017 de autoria do vereador Vilmar de Almeida - INDICA ao Chefe do Poder 
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, proceder serviço de restauração com a 
máxima urgência, nos carreadores das propriedades dos senhores Pedro Boico, Eugênio Laurindo e 
do Neguinho (filho do senhor Júlio Baiano) sendo todas elas localizadas na comunidade do Riozinho; 
Indicação nº. 091/2017 de autoria do vereador Thiago Epifânio da Silva - INDICA ao Chefe do Poder 
Executivo Municipal, que determine ao setor competente, criar projetos voltados a recuperação e 
proteção de nascentes, visando a implantação de ações e medidas para assegurar a qualidade dos 
recursos hídricos do Município de Ariranha do Ivaí, incentivando e monitorando as nascentes 
existentes no território municipal, estimulando os proprietários rurais a conservar e recompor as 
matas ciliares na forma da legislação vigente, promovendo, desta forma, a melhoria da qualidade de 
vida dos cidadãos ariranhenses e a garantia de água de qualidade para a população e futuras 
gerações e Projeto de Lei nº. 66/2017 – SÚMULA: Autoriza o executivo municipal a celebrar acordo 
judicial, nos autos nº. 0005113-60.2013.8.16.0097, de Ação de Execução de Título Extrajudicial, que 
tramita perante a Vara Cível da Comarca de Ivaiporã e dá outras providências. Terminada a leitura 
do expediente, o presidente deixou a palavra livre com relação a matéria lida. Ninguém querendo 
fazer uso da palavra, o presidente passou para a ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº. 032/2017 - 
SÚMULA - DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICIPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ, PARA O 
QUADRIÊNIO 2018/2021, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS; Projeto de Lei nº. 046/2017 - SÚMULA: 
Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 
2018; ambos colocados em terceira e última discussão e votação e aprovados pela maioria absoluta; 
Projeto de Lei nº. 66/2017 – SÚMULA: Autoriza o executivo municipal a celebrar acordo judicial, nos 
autos nº. 0005113-60.2013.8.16.0097, de Ação de Execução de Título Extrajudicial, que tramita 
perante a Vara Cível da Comarca de Ivaiporã e dá outras providências, que posto em primeira 
discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta e Projeto de Lei nº. 007/2017 do Legislativo 
– SÚMULA: Cria cargo de provimento em comissão no Plano de Cargos e Salários, altera o anexo I da 
resolução 001/2010 e anexo IV da Lei Municipal nº. 637/2017 da Câmara Municipal de Ariranha do 
Ivaí e dá outras providências, que posto em segunda discussão e votação, foi aprovado pela maioria 
absoluta. Nada mais havendo para a ordem do dia, o presidente deixou a palavra livre para as 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. Fizeram uso da palavra: Vereador Geibison Silva de Matos; 
comentou que esteve conversando com o jurídico da Câmara sobre a questão dos requerimentos 
não atendidos pelo executivo, porém, nada ficou esclarecido. Parabenizou os formandos do nono 
ano e terceiro ano, do Colégio Presidente Kennedy, pela colação de grau e também pela organização 
do evento. Cobrou novamente, providências por parte do executivo em relação a retirada de pinos 
do horto florestal, com urgência. Vereador Flávio Prachun; solicitou aos vereadores para juntos 
conversarem com os membros do Conselho Municipal de Agricultura e solicitar mudança de um 
trecho de estrada a ser restaurada pela patrulha mecanizada e justificou seu pedido. Vereador 
Vilmar de Almeida; parabenizou os formandos do nono e terceiro ano do Colégio Presidente 
kennedy. Parabenizou o setor rodoviário por serviços executados e comentou suas indicações. 
Vereador Celso Kusminski; parabenizou o presidente da Casa pela contratação do novo contador 
ressaltando seus serviços; comentou sua viagem a Curitiba, que foi novamente em busca de recursos 



 
 

83 
 

liberados através de emendas de deputados, em benefício do município; parabenizou os 
funcionários da Câmara pelos serviços que executam; desejou boas festas a todos. Vereador Antonio 
Marcos Vicentino; apoiou todas as indicações; prestou condolências às famílias enlutadas, pela 
perda dos entes da família, que ocorreu na semana anterior; solicitou apoio do prefeito junto aos 
secretários municipais, quanto a execução dos serviços; disse que apesar de ser a última sessão 
ordinária do ano, os vereadores estarão disponíveis para atender as solicitações do prefeito durante 
o recesso; agradeceu a todos da câmara pelos serviços prestados; Desejou boas festas a todos. 
Vereador Valdemar Hort; parabenizou os vereadores pelas emendas conquistadas; comentou as 
obras que estão sendo executadas; fez esclarecimentos com relação aos trechos de estradas que 
serão restauradas pela patrulha; prestou condolências às famílias enlutadas e desejou boas festas a 
todos. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra. O presidente passou para suas 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Manifestou sentimentos às famílias enlutadas; parabenizou os formandos 
do Colégio Presidente Kennedy e aos organizadores do evento; fez pronunciamento apoiando a 
solicitação do vereador Flavio Prachun; ressaltou e enalteceu a presença do novo contador nas 
sessões; informou que estará postando um vídeo nas redes sociais, relatando os trabalhos 
administrativos e legislativos da câmara no decorrer do ano de dois mil e dezessete; solicitou mais 
participação da população nas sessões. Comentou as emendas liberadas e que serão executadas a 
partir do próximo ano. Informou o período de recesso parlamentar; desejou boas festas a todos. 
Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea 
Oliveira que a subscrevi e assino. 
 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 
 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
Celso Kusminski 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
Flavio Prachum 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 101/2017 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, após a sessão ordinária, na sede 

deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 

presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino, 

Geibison Silva de Matos, Thiago Epifânio da Silva, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida e Flávio 

Prachun. Estava ausente o vereador Fabrício Dolla dos Santos. Após constatar “quórum” regimental, 

o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de 

palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a 

leitura do edital de convocação e em seguida da ORDEMM DO DIA: Projeto de Lei nº. 66/2017 – 

SÚMULA: Autoriza o executivo municipal a celebrar acordo judicial, nos autos nº. 0005113-

60.2013.8.16.0097, de Ação de Execução de Título Extrajudicial, que tramita perante a Vara Cível da 

Comarca de Ivaiporã e dá outras providências, que posto em segunda discussão e votação, foi 

aprovado pela maioria absoluta e Projeto de Lei nº. 007/2017 do Legislativo – SÚMULA: Cria cargo 

de provimento em comissão no Plano de Cargos e Salários, altera o anexo I da resolução 001/2010 e 

anexo IV da Lei Municipal nº. 637/2017 da Câmara Municipal de Ariranha do Ivaí e dá outras 

providências, que posto em terceira e última discussão e votação, foi aprovado pela maioria 

absoluta. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 

sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 

 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 
 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
Celso Kusminski 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
Flavio Prachum 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 102/2017 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 

Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, após a sessão ordinária, na sede 

deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 

presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino, 

Geibison Silva de Matos, Thiago Epifânio da Silva, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida e Flávio 

Prachun. Estava ausente o vereador Fabrício Dolla dos Santos. Após constatar “quórum” regimental, 

o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de 

palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a 

leitura do edital de convocação e em seguida da ORDEMM DO DIA: Projeto de Lei nº. 66/2017 – 

SÚMULA: Autoriza o executivo municipal a celebrar acordo judicial, nos autos nº. 0005113-

60.2013.8.16.0097, de Ação de Execução de Título Extrajudicial, que tramita perante a Vara Cível da 

Comarca de Ivaiporã e dá outras providências, que posto em terceira e última discussão e votação, 

foi aprovado pela maioria absoluta. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de 

todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 

 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 
 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
Celso Kusminski 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
Flavio Prachum 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 001/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 19:00 horas, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino, 
Geibison Silva de Matos, Thiago Epifânio da Silva, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Flávio Prachun 
e Fabrício Dolla dos Santos. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos 
para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição 
ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a leitura do edital de convocação e 
em seguida da ORDEMM DO DIA: Projeto de Lei nº. 001/2018 – SUMULA: Autoriza o Executivo 
Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Especial no orçamento do Município de Ariranha 
do Ivaí para o Exercício de 2018 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 002/2018 – SÚMULA: 
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 
ANTERIOR no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá 
outras providências e Projeto de Lei nº. 003/2018 – SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar 
por CANCELAMENTO no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 
2018 e dá outras providências; todos colocados em primeira discussão e votação e aprovados por 
unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 
sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 

 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 
 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
Celso Kusminski 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
Flavio Prachum 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 002/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 19:30 horas, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino, 
Geibison Silva de Matos, Thiago Epifânio da Silva, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Flávio Prachun 
e Fabrício Dolla dos Santos. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos 
para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição 
ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a leitura do edital de convocação e 
em seguida da ORDEMM DO DIA: Projeto de Lei nº. 001/2018 – SUMULA: Autoriza o Executivo 
Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Especial no orçamento do Município de Ariranha 
do Ivaí para o Exercício de 2018 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 002/2018 – SÚMULA: 
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 
ANTERIOR no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá 
outras providências e Projeto de Lei nº. 003/2018 – SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar 
por CANCELAMENTO no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 
2018 e dá outras providências; todos colocados em segunda discussão e aprovação e aprovados por 
unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 
sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 

 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 
 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
Celso Kusminski 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
Flavio Prachum 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 003/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 20:00 horas, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino, 
Geibison Silva de Matos, Thiago Epifânio da Silva, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Flávio Prachun 
e Fabrício Dolla dos Santos. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos 
para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição 
ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a leitura do edital de convocação e 
em seguida da ORDEMM DO DIA: Projeto de Lei nº. 001/2018 – SUMULA: Autoriza o Executivo 
Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Especial no orçamento do Município de Ariranha 
do Ivaí para o Exercício de 2018 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 002/2018 – SÚMULA: 
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 
ANTERIOR no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá 
outras providências e Projeto de Lei nº. 003/2018 – SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar 
por CANCELAMENTO no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 
2018 e dá outras providências; todos colocados em terceira e última discussão e aprovação e 
aprovados por unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos 
e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 

 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 
 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
Celso Kusminski 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
Flavio Prachum 

Vereador 
 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 004/2018 – SESSÃO ORDINÁRIA 
 
Aos dezenove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 19:00 horas, 
na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 
do presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Valdemar Hort, Antônio Marcos 
Vicentino, Geibison Silva de Matos, Thiago Epifânio da Silva, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, 
Flávio Prachun e Fabrício Dolla dos Santos. Após constatar “quórum” regimental, o presidente 
convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na 
mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a leitura do 
EXPEDIENTE. Ofício da Prefeitura Municipal encaminhando resposta ao requerimento nº. 019/2017 
solicitando o envio de planilha contendo informações referentes a todas as doações recebidas 
através da Receita Federal no ano de 2017; Ofício da Prefeitura Municipal encaminhando resposta 
ao requerimento nº. 022/2017 solicitando o envio de cópias das notas de serviços de borracharia 
gozados pela administração pública municipal no ano de 2017; Ofício da Prefeitura Municipal 
encaminhando leis sancionadas; Indicação nº. 001/2018 de autoria do vereador Antonio Marcos 
Vicentino, indicando ao chefe do Poder Executivo Municipal, que determine ao setor competente, 
fazer os serviços de restauração e cascalhamento na estrada principal que dá acesso ao Bairro Bom 
Jesus, ligando até a comunidade de São Benedito, bem como, na estrada do citado bairro até a 
propriedade onde reside o Senhor Márcio Roberto, a qual é de grande necessidade por ser uma linha 
de ônibus escolar; Requerimento nº. 001/2018 de autoria do Vereador Fabrício Dolla dos Santos, 
REQUERENDO que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando que o mesmo determine ao setor competente, oficializar aos órgãos a 
que possa interessar, os nomes atuais dos logradouros que foram alterados no município, bem como 
providencie a substituição e/ou colocação das placas de moneclaturas pendentes; Projeto de Lei nº. 
001/2018 do Legislativo - SÚMULA: Abre Crédito Adicional Especial no Orçamento da Câmara 
Municipal de ariranha do Ivaí, para o Exercício Financeiro. Terminada a leitura do expediente, o 
presidente deixou a palavra livre com relação a matéria lida. Ninguém querendo fazer uso da 
palavra, o presidente passou parra a ORDEM DO DIA: Requerimento nº. 001/2018 de autoria do 
Vereador Fabrício Dolla dos Santos, REQUERENDO que, após lido e aprovado em plenário, seja 
encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que o mesmo determine ao 
setor competente, oficializar aos órgãos a que possa interessar, os nomes atuais dos logradouros 
que foram alterados no município, bem como providencie a substituição e/ou colocação das placas 
de moneclaturas pendentes; que posto em única discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade; e Projeto de Lei nº. 001/2018 do Legislativo - SÚMULA: Abre Crédito Adicional 
Especial no Orçamento da Câmara Municipal de ariranha do Ivaí, para o Exercício Financeiro, que 
posto em primeira discussão e votação, também foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo 
para a ordem do dia, o presidente pediu interseção de Deus sobre os vereadores, dando sabedoria e 
inteligência para conduzirem seus trabalhos em benefício da população. Em seguida, deixou a 
palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. Fizeram uso da palavra: Vereador 
Geibison Silva de Matos: Fez indicações verbais. Criticou o trabalho do jurídico da prefeitura, o qual 
até o momento, não tomou providências para resolver um problema ocorrido com o convênio 
liberado através de emenda do Deputado Sergio Souz, para aquisição de um caminhão vasculante, 
correndo o risco de perder o recurso; fez críticas ao prefeito por ter baixado um decreto 
aumentando a taxa de iluminação pública em 66%; comentou a precariedade da situação em que as 
estradas do município se encontram. Criticou a atitude do prefeito de retirar uma ambulância da 
secretaria de saúde, para ser usada por outra, sem ao menos consultar o conselho municipal do 
setor. Vereador Fabrício Dolla dos Santos: Comentou sobre o aumento abusivo da taxa de 
iluminação pública e propôs aos vereadores para marcarem uma reunião com o prefeito e tentar 
reverter a situação; comentou a indicação de sua autoria e solicitou providências imediatas. 
Vereador Thiago Epifânio da Silva: manifestou total apoio ao pronunciamento do vereador Fabrício 
em relação ao aumento da taxa de iluminação pública; cobrou providências imediatas no 
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atendimento às indicações solicitando os abastecedores de água e na criação e execução de um 
projeto voltado às minas de água; criticou a administração por não resolver os problemas do 
município e nem atender as indicações dos vereadores. Vereador Flávio Prachun: fez indicações 
verbais; comentou sobre o aumento da taxa de iluminação pública e também a retirada da 
ambulância do setor de saúde, criticando as atitudes do prefeito. Vereador Antonio Marcos 
Vicentino: criticou o prefeito por tomar decisões envolvendo o bem estar da população sem 
consultar os vereadores; comentou que quando um assunto é de interesse do prefeito, este, procura 
os vereadores para conversar; ressaltou que é preciso buscar melhorias para cada setor da 
prefeitura e não estragar o que já possui; fez breve comentário com relação a indicação de sua 
autoria; solicitou providências imediatas para se concretizarem os serviços de restauração nas 
estradas municipais, principalmente nas que são de linha escolar. Vereador Vilmar de Almeida: fez 
indicações verbais; comentou que, devido ao atendimento que começou a ser prestado pelo SAMU 
dentro do município, muito pouco poderá ser feito com as ambulâncias; sendo assim, não vê 
obstáculos em utilizar os veículos em outro setor. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, 
passando a presidência ao vice, o presidente se pronunciou como vereador. Apoiou as indicações 
dos vereadores; reforçou as indicações dos abastecedores de água e do projeto para as minas, 
ressaltando a importância dos mesmos para a saúde da população; agradeceu ao secretário da 
saúde pelo pronto atendimento às suas solicitações; fez indicações verbais; comentou a necessidade 
dos serviços de cascalhamento nas estradas rurais, bem como a necessidade de restauração de 
várias pontes localizadas nas comunidades rurais; esclareceu que em conversa com o prefeito 
municipal, este, explicou que o aumento da taxa da iluminação pública é para cumprir uma exigência 
do Tribunal de Contas, devido a renúncia de receita; que o prefeito falou que dará uma explicação 
para a população, porém, é uma situação irreversível; falou que é a favor que sejam criadas leis de 
direito para cobrança de taxas, mas que realmente seja investido o recurso no município; citou a 
cidade de Ivaiporã como exemplo; disse que todos precisam cuidar de suas propriedades. 
Retomando a presidência, o presidente informou o saldo bancário da câmara. Nada mais tendo a 
tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi 
e assino. 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 005/2018 – SESSÃO ORDINÁRIA 
 
Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 19:00 horas, 
na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 
do presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Valdemar Hort, Antônio Marcos 
Vicentino, Geibison Silva de Matos, Thiago Epifânio da Silva, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, 
Flávio Prachun e Fabrício Dolla dos Santos. Após constatar “quórum” regimental, o presidente 
convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na 
mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura da ata da sessão 
ordinária anterior, a qual colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Logo 
após o presidente determinou a leitura do EXPEDIENTE. Ofício da Prefeitura Municipal 
encaminhando balancete financeiro referente mês de janeiro; Ofício da Prefeitura Municipal 
solicitando o veículo da câmara, para prestar serviços a Secretaria Municipal de Educação; Ofício da 
Prefeitura Municipal encaminhando projeto de lei nº 005/2018; Indicação nº. 002/2018 de autoria 
do vereador Geibison Silva de Matos, indicando ao chefe do Poder Executivo Municipal, que 
determine ao setor competente, A COLOCAÇÃO DE TAMPA DE BOCA DE LOBO localizado no 
loteamento da Azambuja, próximo à saída para o distrito de Santa Mariana.; Indicação nº. 003/2018 
de autoria do vereador Geibison Silva de Matos INDICANDO ao chefe do Poder Executivo Municipal, 
que determine ao setor competente, PROVIDENCIAR A LIMPEZA DOS TERRENOS BALDIOS DA ÁREA 
URBANA, E SE FOR O CASO, COBRANDO POSTERIORMENTE O SERVIÇO DOS PROPRIETÁRIOS DOS 
MESMOS ATRAVÉS DO IPTU; Indicação nº. 004/2018 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos 
INDICANDO ao chefe do Poder Executivo Municipal, que determine ao setor competente, que 
providencie a RESTAURAÇÃO DA ESTRADA DO SETENTA ALQUEIRES, MAIS PRECISAMENTE 
PRÓXIMO À PONTE; Indicação nº. 005/2018 de autoria do vereador Flávio Prachun INDICANDO ao 
chefe do Poder Executivo Municipal, que determine ao setor competente, proceder a restauração 
com operação de tapa-buracos nas ruas do perímetro urbano do Município, principalmente na Rua 
Dieimes Fernando Sansolotti; Indicação nº. 006/2018 de autoria do vereador Flávio Prachun 
INDICANDO ao chefe do Poder Executivo Municipal, que determine ao setor competente, proceder a 
colocação de tampa em uma fossa localizada na Rua Valtencir Prachun, esquina com a Rua Dieimes 
Fernando Sansolotti; Indicação nº. 007/2018 de autoria do vereador José Aparecido de Oliveira 
INDICANDO ao chefe do Poder Executivo Municipal, que determine ao setor competente, que 
providencie a restauração da estrada da comunidade do Rio Claro que dá acesso à propriedade do 
Senhor Cézar Barbosa; Indicação nº. 008/2018 de autoria do vereador José Aparecido de Oliveira 
INDICANDO ao chefe do Poder Executivo Municipal, que determine ao setor competente, que 
providencie a colocação de um redutor de velocidade na Rua Roberto Miguel Guedert, mais 
precisamente em frente à casa do Senhor Cláudio Ferreira José, neste município; Indicação nº. 
009/2018 de autoria do vereador Fabrício Dolla dos Santos INDICANDO ao chefe do Poder Executivo 
Municipal, que determine ao setor competente, que providencie a restauração da boca de lobo, 
localizado na Rua José Trizotti, mais precisamente na esquina da Igreja Assembleia de Deus; 
Indicação nº. 010/2018 de autoria do vereador Celso Kusminski INDICANDO ao chefe do Poder 
Executivo Municipal, que elabore estudos técnicos para viabilizar a construção de quadra de malha, 
no terreno que fica ao lado do Ginásio Municipal de Esportes Antônio Teles Paulino; Indicação nº. 
011/2018 de autoria do vereador Vilmar de Almeida INDICANDO ao chefe do Poder Executivo 
Municipal, que determine ao setor competente, que providencie a colocação de cascalho na rua 
Antônio de Souza Campos; Indicação nº. 012/2018 de autoria do vereador Flávio Prachun 
INDICANDO ao chefe do Poder Executivo Municipal, que determine ao setor competente, proceder a 
colocação de uma trave de gol no campo de futebol localizado na comunidade do Barraquinha; 
Requerimento nº. 002/2018 de autoria do Vereador Geibison Silva de Matos, REQUERENDO seja 
encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, com embasamento legal no artigo 122, 
inciso III e artigo 123 da Lei Orgânica Municipal, solicitando que o mesmo determine ao setor 
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competente, encaminhar a esta Casa de Leis, relatório dos serviços realizados no ano de 2017. 
Terminada a leitura do expediente, o presidente deixou a palavra livre com relação a matéria lida. 
Ninguém querendo fazer uso da palavra, o presidente então passou para a ORDEM DO DIA. - 
Requerimento nº. 002/2018 de autoria do Vereador Geibison Silva de Matos, REQUERENDO seja 
encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, com embasamento legal no artigo 122, 
inciso III e artigo 123 da Lei Orgânica Municipal, solicitando que o mesmo determine ao setor 
competente, encaminhar a esta Casa de Leis, relatório dos serviços realizados no ano de 2017, que 
posto em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade e projeto de lei nº. 001/2018 do 
Legislativo - SÚMULA: Abre Crédito Adicional Especial no Orçamento da Câmara Municipal de 
Ariranha do Ivaí, para o Exercício Financeiro de 2017, que posto em segunda discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade. Nada mais havendo para a ordem do dia, o presidente passou para as 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. Fizeram uso da palavra: Vereador Fabrício Dolla dos Santos; 
comentou a indicação de sua autoria; ressaltou a necessidade do atendimento com urgência para a 
mesma; convidou a todos para um evento a ser comemorado pela Igreja Assembleia de Deus. 
Vereador Geibison Silva de Matos; manifestou apoio a todas as indicações; fez breve comentário 
com relação às indicações de sua autoria, ressaltando a importância e urgência no atendimento a 
indicação de restauração da estrada do Setenta Alqueires; criticou os serviços que estão sendo 
realizados em algumas estradas e também o pouco caso e falta de respeito da administração e 
secretários, com relação às indicações e requerimentos dos vereadores; solicitou ao presidente para 
cobrar mais empenho do assessor jurídico da casa quanto às solicitações dos vereadores; fez 
indicações verbais; solicitou ao presidente para oficializar o executivo municipal a encaminhar com 
antecedência os documentos para a Câmara. Vereador Valdemar Hort; agradeceu ao setor 
rodoviário pelos serviços prestados na comunidade do Alecrin e à família que cedeu o cascalho para 
alguns dos serviços; fez vários agradecimentos em geral, em especial à administração na pessoa do 
prefeito, vice prefeito e da secretária de Assistência Social, pelo empenho em recontratar a Doutora 
Luíza para prestar serviços no município e ao Secretário da Saúde pelo trabalho que tem 
desenvolvido nos setor. Vereador Vilmar de Almeida; Parabenizou a administração e secretário da 
Saúde pelo empenho na recontratação dos serviços da Doutora Luiza, apesar de algumas pessoas 
tentarem atrapalhar; parabenizou o setor rodoviário pelos serviços executados. Vereador Celso 
Kusminski; comentou a indicação de sua autoria; apoiou as indicações dos demais vereadores; 
solicitou ao setor de obras para realizar uma vistoria e manutenção periodicamente nas bocas de 
lobo de todo o município; parabenizou o secretário rodoviário pelo atendimento às indicações suas 
de emergência. Vereador Thiago Epifânio da Silva; parabenizou o secretário de saúde pelos trabalhos 
prestados no setor e também pela recontratação da doutora Luiza; manifestou apoio às indicações 
dos vereadores Celso Kusminki e Geibison Silva de Matos. Vereador Antonio Marcos Vicentino; 
apoiou as indicações; ressaltou que o trabalho do vereador é fiscalizar e cobrar trabalho da 
administração; solicitou ao setor rodoviário fazer a conclusão de alguns serviços; com relação aos 
pronunciamentos referentes à recontratação da doutora Luiza, disse que fez cobranças sim e se deu 
certo, que fica feliz pela população; de posse de uma parte, o vereador Geibison Silva de Matos, 
reforçou a colocação do Vereador Antonio Marcos com relação a recontratação da doutora Luiza e 
que espera da mesma, um atendimento como a população merece; ressaltou que a administração 
deve cumprir também outras promessas que fez durante a campanha. Retomando a palavra, o 
vereador Antonio Marcos falou da necessidade de contratar mais servidores que estão na lista de 
espera para assumir o concurso. Vereador Flávio Prachun; manifestou apoio a todas as indicações, 
em especial a de autoria do vereador Celso Kusminski referente a construção de uma cancha de 
malha, ressaltando que o mesmo no início do mandato também fez esta indicação; comentou o 
descaso por parte do prefeito com relação aos documentos encaminhados por esta Casa; fez 
indicações verbais. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passando a presidência ao vice, o 
presidente se pronunciou como vereador; apoiou as indicações e agradeceu também o apoio de 
todos às indicações de sua autoria; reforçou a indicação do vereador Geibison referente aos serviços 
na estrada do Salto do Ariranha; parabenizou a administração pela recontratação da doutora Luíza; 
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fez indicações verbais. Retomando a presidência, passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS: falou 
que cobrará mais empenho do assessor jurídico no que se refere ao atendimento aos vereadores; 
quanto a cessão do veículo da câmara para a prefeitura, informou que conversará posteriormente 
com os vereadores para tomar as devidas providências, desde que todos estejam de acordo; prestou 
esclarecimentos quanto a alguns serviços que devem ser realizados na câmara, os quais irão gerar 
gastos; informou saldo bancário atual da câmara. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de 
todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
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Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
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Vereador 
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ATA Nº. 006/2018 – SESSÃO ORDINÁRIA 
 
Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 19:00 horas, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino, 
Geibison Silva de Matos, Thiago Epifânio da Silva, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Flávio Prachun 
e Fabrício Dolla dos Santos. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos 
para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição 
ouvissem um texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a 
qual colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Logo após o presidente 
determinou a leitura do EXPEDIENTE: Ofícios da prefeitura encaminhando projetos de leis; Indicação 
nº 013/2018 de autoria dos vereadores José Aparecido de Oliveira e Geibison Silva de Matos - 
INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal, que determine ao setor competente, que 
providencie a conclusão da estrada da comunidade do Salto do Ariranha; indicação nº 014/2018 de 
autoria do vereador José Aparecido de Oliveira - INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal, que 
determine ao setor competente, que providencie o reparo do cascalho no carreador da propriedade 
do Senhor Antonio Boico; Indicação nº. 015/2018 de autoria do vereador José Aparecido de Oliveira 
- INDICA seja encaminhado expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, mostrando a 
necessidade de viabilizar a construção de um salão de eventos onde se localizada a pista de laço; 
Indicação nº. 016/2018 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos - INDICA ao chefe do Poder 
Executivo Municipal, que determine ao setor competente que providencie a restauração da estrada 
que dá acesso à propriedade do Senhor Vanderlino, localizado na comunidade do Alecrin; Indicação 
nº. 017/2018 de autoria do vereador Flavio Prachun - INDICA ao chefe do Poder Executivo 
Municipal, que determine ao setor competente proceder a colocação de cobertura sobre as 
manilhas que se encontram expostas, localizadas nas Ruas Valtencir da Silva Prachun esquina com a 
Rua Antonio Kusminski, bem como na Rua Dieimes Fernando Sansolotti, esquina com a Rua Antonio 
Souza Campos; Indicação nº. 018/2018 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos - INDICA ao 
chefe do Poder Executivo Municipal, que determine ao setor competente proceder a colocação de 
placa indicativa preferencial no cruzamento da estrada que dá acesso às comunidades de Nova 
Aliança e Salto do Ariranha; Indicação nº. 019/2018 de autoria do vereador Vilmar de Almeida - 
INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal, que determine aos setores competentes, proceder 
os seguintes serviços: Retoque de cascalho nas estradas mestre das comunidades do Rio Dezenove e 
Riozinho; Colocar cascalho na estrada que dá acesso às propriedades dos senhores Neguinho, Júlio 
Baiano, Eugênio e Civico; Colocar cascalho no trecho da estrada do Bambuzal passando pela 
propriedade da senhora Marli Sohete, a qual é linha de ônibus escolar; Readequar estrada divisória 
do município de Manoel Ribas com o sítio do senhor Tino Alberton e Construir uma sala decente de 
alvenaria para ser utilizada pelos servidores do setor rodoviário; Requerimento nº. 003/2018 de 
autoria dos Vereadores Flávio Prachun, Fabrício Dolla dos Santos; Antonio Marcos Vicentino e 
Geibison Silva de Matos - REQUEREM que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado 
expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando do  mesmo, um estudo viabilizando a criação 
de um projeto de lei tornando obrigatório o curso de prevenção de acidentes e primeiros socorros 
para todos os servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde, e, os lotados nas escolas e 
creches públicas do município de Ariranha do Ivaí, tanto para os servidores que prestam serviços 
internos como os que trabalham externamente nos referidos setores; requerimento nº. 004/2018 de 
autoria do Vereador Geibison Silva de Matos - REQUER que, após lido e aprovado em plenário, seja 
encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, com embasamento legal no artigo 122, 
inciso III e artigo 123 da Lei Orgânica Municipal, solicitando que o mesmo determine ao setor 
competente, encaminhar a esta Casa de Leis, cópia de todos os processos de concessão de diárias 
usufruídas pelo prefeito e secretários, relativos ao período de 2017 até a presente data, com a 
devida comprovação; Projeto de Lei nº. 005/2018 – SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar 
por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR no Orçamento do Município de Ariranha do 
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Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 006/2018 -  
Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Especial por PROVÁVEL 
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício de 
2018 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 007/2018 – SÚMULA: Abre Crédito Suplementar 
por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha 
do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 008/2018 – 
SÚMULA: Regulamenta o uso e aplicação de agrotóxicos na região periurbana, distritos e vilas rurais; 
Projeto de Lei nº. 009/2018 – SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por CANCELAMENTO no 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 
providências; Projeto de Lei nº. 010/2018 – SÚMULA: Abre Crédito Suplementar por SUPERÁVIT 
FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o 
exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 011/2018 – SÚMULA: Abre 
Crédito ESPECIAL Suplementar por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 
providências. Terminada a leitura do expediente, o presidente deixou a palavra livre com relação a 
matéria lida. Ninguém querendo fazer uso da palavra, passou para a ORDEM DO DIA: Requerimento 
nº. 003/2018 de autoria dos Vereadores Flávio Prachun, Fabrício Dolla dos Santos; Antonio Marcos 
Vicentino e Geibison Silva de Matos - REQUEREM que, após lido e aprovado em plenário, seja 
encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando do  mesmo, um estudo 
viabilizando a criação de um projeto de lei tornando obrigatório o curso de prevenção de acidentes e 
primeiros socorros para todos os servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde, e, os lotados 
nas escolas e creches públicas do município de Ariranha do Ivaí, tanto para os servidores que 
prestam serviços internos como os que trabalham externamente nos referidos setores; 
requerimento nº. 004/2018 de autoria do Vereador Geibison Silva de Matos - REQUER que, após lido 
e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, com 
embasamento legal no artigo 122, inciso III e artigo 123 da Lei Orgânica Municipal, solicitando que o 
mesmo determine ao setor competente, encaminhar a esta Casa de Leis, cópia de todos os 
processos de concessão de diárias usufruídas pelo prefeito e secretários, relativos ao período de 
2017 até a presente data, com a devida comprovação; ambos aprovados em única discussão e 
votação por unanimidade; projeto de lei nº. 001/2018 do Legislativo - SÚMULA: Abre Crédito 
Adicional Especial no Orçamento da Câmara Municipal de Ariranha do Ivaí, para o Exercício 
Financeiro de 2017, que posto em terceira e última discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade; Projeto de Lei nº. 005/2018 – SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por 
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí 
para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 006/2018 -  Autoriza 
o Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Especial por PROVÁVEL EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO no orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício de 2018 e dá outras 
providências; Projeto de Lei nº. 007/2018 – SÚMULA: Abre Crédito Suplementar por SUPERÁVIT 
FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o 
exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 008/2018 – SÚMULA: 
Regulamenta o uso e aplicação de agrotóxicos na região periurbana, distritos e vilas rurais; Projeto 
de Lei nº. 009/2018 – SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por CANCELAMENTO no 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 
providências; Projeto de Lei nº. 010/2018 – SÚMULA: Abre Crédito Suplementar por SUPERÁVIT 
FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o 
exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 011/2018 – SÚMULA: Abre 
Crédito ESPECIAL Suplementar por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 
providências; todos aprovados em primeira discussão e votação por unanimidade. Nada mais 
havendo para a ordem do dia, o presidente deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS 
dos vereadores. Fizeram uso da palavra: Vereador Geibison Silva de Matos; apoiou as indicações e 
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fez breve comentário em relação às de sua autoria; fez críticas ao prefeito e secretários pelo gasto 
abusivo com diárias; fez indicações verbais; solicitou ao prefeito a fazer manutenção e 
posteriormente a doação às famílias mais necessitadas, do terreno que seria utilizado para serem 
construídas casas populares, uma vez que o mesmo não tem competência para tal fim; criticou a 
atitude do prefeito de descaso com os vereadores por não atender às solicitações dos vereadores. 
Vereador Celso Kusminski; apoiou e comentou indicações e requerimentos; com relação ao 
pronunciamento do vereador Geibison referente a doação do terreno às famílias necessitadas, o 
orador disse que é preciso aproveitar o momento do período eleitoral que é quando o governo pode 
liberar recursos, para saber como está o andamento das casas populares; que vereadores devem 
cobrar junto com o prefeito uma posição da Cohapar; convidou a todos para participarem da 
inauguração da sanepar no município; Vereador Vilmar de Almeida; fez indicações verbais e 
manifestou apoio às indicações apresentadas no plenário. Vereador Flávio Prachun; apoiou as 
indicações; parabenizou os servidores do setor de saúde pela conquista do selo de bronze; 
comentou o projeto de lei referente a manta verde, o qual foi uma indicação de sua autorização. 
Vereador Antonio Marcos Vicentino; apoiou as indicações e pediu empenho do prefeito no 
atendimento; cobrou respostas por parte do executivo aos requerimentos e também do jurídico da 
Câmara por ainda não ter tomado providências sobre esta questão e não estar presente na sessão 
para prestar esclarecimentos; o vereador Flávio Prachun de uso de uma parte justificou a ausência 
do assessor jurídico, mas que o próprio o informou que o prefeito é obrigado a responder a todos os 
requerimentos no prazo; retomando a palavra, o orador agradeceu pela informação; também de 
posse de uma parte, o vereador Geibison Silva de Matos esclareceu as cobranças feitas ao jurídico da 
casa com relação aos requerimentos; ressaltou que a preocupação do prefeito é angariar votos; 
criticou o prefeito por parecer não querer trabalhar; de posse novamente da palavra, o orador 
reforçou cobranças ao prefeito para que o mesmo cumpra as promessas que fez durante a 
campanha e também com seus deveres; fez indicações verbais. Ninguém mais querendo fazer uso da 
palavra, passando a presidência ao vice, o presidente se pronunciou como vereador; parabenizou as 
mulheres pelo comemoração do dia no próximo dia 08; fez comentário com relação a indicação do 
vereador Antonio Marcos Vicentino, o qual, pediu uma parte, para também felicitar às mulheres 
pelo seu dia; em seguida, novamente no uso da palavra, o orador cobrou do setor rodoviário a 
conclusão de serviços de algumas indicações que fez; comentou que em uma conversa com o 
prefeito, este, se mostrou bem intencionado em fazer alguns ajustes na administração; apoiou as 
indicações dos nobres colegas; justificou os pronunciamentos alterados; com relação aos 
requerimentos não respondidos, esclareceu que nas administrações passadas ocorria o mesmo, 
porém, é uma obrigação do prefeito; que as indicações nada mais são do que sugestões ao prefeito, 
ele acata ou não. Retomando a presidência, informou que não será mais necessário a cessão de uso 
do veículo da câmara à prefeitura e esclareceu os motivos. Em seguida agradeceu a presença de 
todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira, a subscrevi e assino. 

 

______________________________ ______________________________ 
José Aparecido de Oliveira 
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______________________________ ______________________________ 
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Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
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Vereador 
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ATA Nº. 007/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, após a sessão ordinária, na sede deste 
Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do presidente 
José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino, Geibison 
Silva de Matos, Thiago Epifânio da Silva, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Flávio Prachun e 
Fabrício Dolla dos Santos. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para 
que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem 
um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a leitura do edital de convocação e em 
seguida da ORDEMM DO DIA: Projeto de Lei nº. 005/2018 – SÚMULA: Abre Crédito Adicional 
Suplementar por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR no Orçamento do Município de 
Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 
006/2018 -  Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Especial por 
PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o 
exercício de 2018 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 007/2018 – SÚMULA: Abre Crédito 
Suplementar por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município 
de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 
008/2018 – SÚMULA: Regulamenta o uso e aplicação de agrotóxicos na região periurbana, distritos e 
vilas rurais; Projeto de Lei nº. 009/2018 – SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por 
CANCELAMENTO no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 
e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 010/2018 – SÚMULA: Abre Crédito Suplementar por 
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha do 
Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 011/2018 – 
SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL Suplementar por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 
ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e 
dá outras providências; todos aprovados em segunda discussão e votação por unanimidade. Nada 
mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu 
Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 008/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, após a primeira sessão extraordinária, 
precisamente às 20:00 horas, na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, 
Estado do Paraná. Na presença do presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, 
Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos, Thiago Epifânio da Silva, Celso 
Kusminski, Vilmar de Almeida, Flávio Prachun e Fabrício Dolla dos Santos. Após constatar “quórum” 
regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma 
salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente 
determinou a leitura do edital de convocação e em seguida da ORDEMM DO DIA: Projeto de Lei nº. 
005/2018 – SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO 
EXERCÍCIO ANTERIOR no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 
2018 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 006/2018 -  Autoriza o Executivo Municipal a 
efetuar a abertura de Crédito Adicional Especial por PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no 
orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício de 2018 e dá outras providências; 
Projeto de Lei nº. 007/2018 – SÚMULA: Abre Crédito Suplementar por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO 
EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício 
financeiro de 2018 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 008/2018 – SÚMULA: Regulamenta o 
uso e aplicação de agrotóxicos na região periurbana, distritos e vilas rurais; Projeto de Lei nº. 
009/2018 – SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por CANCELAMENTO no Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; Projeto 
de Lei nº. 010/2018 – SÚMULA: Abre Crédito Suplementar por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO 
EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício 
financeiro de 2018 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 011/2018 – SÚMULA: Abre Crédito 
ESPECIAL Suplementar por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; todos 
aprovados em terceira e última discussão e votação por unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o 
presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a 
subscrevi e assino. 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 009/2018 – SESSÃO ORDINÁRIA 
 
Aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 19:00 horas, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Valdemar Hort, Geibison Silva de Matos, 
Thiago Epifânio da Silva, Celso Kusminski, Flávio Prachun e Fabrício Dolla dos Santos; estavam 
ausentes os vereadores Antônio Marcos Vicentino e Vilmar de Almeida. Após constatar “quórum” 
regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma 
salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura da 
ata da sessão ordinária anterior, a qual colocada em discussão e votação, foi aprovada pela maioria 
absoluta. Logo após o presidente determinou a leitura do EXPEDIENTE: Ofícios da prefeitura 
municipal encaminhando leis sancionadas; Ofícios da prefeitura municipal encaminhando respostas 
a requerimentos; Indicação nº. 020/2018 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos - INDICA 
ao chefe do Poder Executivo Municipal, seja encaminhado expediente ao órgão responsável - COPEL, 
mostrando a premente necessidade de proceder em caráter de urgência a instalação de rede de 
iluminação pública na rua mais recente aberta na comunidade de Nova Aliança, neste município, 
uma vez que é essencial para a qualidade de vida da sociedade, por ser de fundamental importância 
para a segurança pública; Indicação nº. 021/2018 de autoria do vereador Celso kusminski - INDICA 
ao chefe do Poder Executivo Municipal, que junto ao órgão competente, estudem a possibilidade de 
implantar uma academia ao ar livre no Bairro jardim Bela Vista; indicação nº. 021/2018 de autoria do 
vereador Fabrício Dolla dos Santos - INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal, que determine 
ao setor competente, providenciar a colocação de placas indicativas de serviços auxiliares a atrativos 
turísticos, tanto na sede do município, como nas comunidades rurais; Requerimento nº. 005/2018 de 
autoria do vereador Geibison Silva de Matos - REQUER que, após lido e aprovado em plenário, seja 
encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, com embasamento legal no artigo 122, 
inciso III e artigo 123 da Lei Orgânica Municipal, solicitando que o mesmo determine ao setor 
competente, encaminhar a esta Casa de Leis, cópia de todos os contratos de locação de imóveis 
celebrados entre município e terceiros pessoas físicas; Projeto de Lei nº. 002/2018 do Legislativo - 
SUMULA: Concede reposição salarial nos vencimentos dos servidores efetivos e comissionados e dá 
outras providências. Terminada a leitura do expediente, o presidente deixou a palavra livre com 
relação a matéria lida. Os vereadores Geibison Silva de Matos, Celso Kusminski e Flávio Prachun, 
pediram a palavra para solicitar ao presidente a retirado do Projeto de Lei nº. 002/2018 do 
Legislativo que concede reposição salarial nos vencimentos dos servidores efetivos e comissionados 
da câmara municipal, devendo o mesmo ser melhor analisado pelos vereadores, uma vez que, os 
servidores não podem ser prejudicados quanto aos seus direitos. O presidente então, fez 
esclarecimentos quanto a sua decisão de conceder o percentual constante do projeto. Porém, 
retirou o projeto da pauta conforme solicitação dos vereadores. Logo após, passou para a ORDEM 
DO DIA: Requerimento nº. 005/2018 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos - REQUER que, 
após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, com 
embasamento legal no artigo 122, inciso III e artigo 123 da Lei Orgânica Municipal, solicitando que o 
mesmo determine ao setor competente, encaminhar a esta Casa de Leis, cópia de todos os contratos 
de locação de imóveis celebrados entre município e terceiros pessoas físicas, que posto e única 
discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta e Projeto de Lei nº. 008/2018 – SÚMULA: 
Regulamenta o uso e aplicação de agrotóxicos na região periurbana, distritos e vilas rurais, que posto 
segunda discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta. Em seguida, deixou a palavra livre 
para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. Fizeram uso da palavra: Vereador Geibison Silva de 
Matos; após saudar a todos, fez comentário com relação ao lixão feito pela prefeitura em local ao 
lado do estádio municipal; ressaltou que é um descaso com os munícipes a sujeira que se encontra a 
cidade, tornando-a feia; comentou uma indicação feita anteriormente por sua pessoa e também por 
outros vereadores solicitando a aquisição de um ar condicionado para ser instalado na capela 
mortuária, porém, fizeram um serviço colocando janelas de blindex gerando outro problema e assim, 
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mais um erro foi cometido pela administração; comentou o fato de um veículo oficial estar sem 
adesivo de identificação e solicitou providências; comentou os gastos exorbitantes ocorridos pela 
administração da mesa diretora da gestão passada da câmara, pedindo ao presidente atual não 
cometer o mesmo erro e também tomar as providências cabíveis em relação a questão levantada. 
Vereador Fabrício Dolla dos Santos; após saudar a todos, esclareceu que no sábado passado foi 
comemorado o Dia Municipal da Consciência Evangélica, porém, poucos ficaram sabendo; criticou a 
atitude do prefeito em comentar no comércio que não era feriado municipal de acordo com o seu 
entendimento; solicitou alteração na redação da lei que institui a referida data comemorativa, 
especificando ser feriado municipal; comentou sua indicação para colocação de placas indicativas, a 
qual já foi solicitada no ano anterior, porém, nenhuma providência foi tomada. Vereador Celso 
Kusminski; após saudar a todos, fez breve comentário referente a indicação de instalação de uma 
academia no Jardim Bela Vista; solicitou providências por parte da administração para solucionar o 
problema do horto florestal. Vereador Flávio Prachun; após saudar a todos, fez algumas indicações 
verbais; criticou o descaso da administração pelo fato de não querer atender as indicações dos 
vereadores; que algumas respostas de requerimentos encaminhados a esta casa, são inaceitáveis; 
apoiou o pronunciamento do vereador Celso quanto ao horto florestal; o vereador Geibison Silva de 
Mattos usando uma parte reforçou as críticas referentes a situação de risco que se encontra o horto 
florestal; retomando a palavra, o orador encerrou seu pronunciamento. Ninguém mais querendo 
fazer uso da palavra, passando a presidência ao vice, o presidente se pronunciou como vereador; 
parabenizou o secretário da saúde e funcionários envolvidos no setor pela conquista do terceiro 
lugar no estado pela qualidade de saúde e também pela contemplação de um veículo zero 
quilômetro; o vereador Celso Kusminski de posse de uma parte, comentou um fato ocorrido pela 
COPEL  que foi o atraso na entrega da fatura de energia para os moradores da zona rural 
ocasionando grande transtorno aos mesmos e fez sugestão para solucionar o problema; fez 
comentário apoiando o projeto de recomposição salarial aos servidores da câmara; vereador 
Fabrício também usando uma parte, esclareceu que esteve na COPEL cobrando providências quanto 
ao problema mencionado pelo vereador Celso, o qual foi informado de que até o final do mês será 
resolvido; ressaltou que devem mesmo cobrar da referida empresa, pois, quando é de interesse 
deles, a cobrança é na hora; retomando a palavra, o orador apoiou os pronunciamentos dos 
vereadores; comentou os transtornos gerados em virtude da situação que o horto se encontra e fez 
sugestões para resolver os problemas; apoiando a solicitação do vereador Fabrício quanto a 
alteração na lei do dia municipal da consciência evangélica, pediu apoio também quanto a sua 
indicação para que seja criado uma lei isentando às igrejas do pagamento de taxas quando 
precisarem se deslocar para eventos fora do município; retomando a presidência, informou que 
estará conversando com o jurídico e contador para poder resolver a questão da reposição dos 
servidores da câmara; esclareceu sua posição com relação a questão; agradeceu os vereadores e 
servidores por entenderem sua atitude em querer economizar; ressaltou que quer deixar uma 
imagem desta gestão da câmara diferente das outras e que sua posição em querer economizar é 
para poder realizar o sonho de construir o prédio da câmara; falou das melhorias que já fez durante 
seu mandato. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que 
eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 

 

  
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 

Celso Kusminski 
Vereador 



 
 

102 
 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 010/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 19:00 horas, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino, 
Geibison Silva de Matos, Thiago Epifânio da Silva, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Flávio Prachun 
e Fabrício Dolla dos Santos. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos 
para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição 
ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a leitura do edital de convocação e 
em seguida da ORDEMM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº. 002/2018 - SUMULA: Concede reposição 

salarial nos vencimentos dos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Ariranha 

do Ivaí e dá outras providências, que posto em primeira discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 
sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 011/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 19:30 horas, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino, 
Geibison Silva de Matos, Thiago Epifânio da Silva, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Flávio Prachun 
e Fabrício Dolla dos Santos. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos 
para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição 
ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a leitura do edital de convocação e 
em seguida da ORDEMM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº. 002/2018 - SUMULA: Concede reposição 

salarial nos vencimentos dos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Ariranha 

do Ivaí e dá outras providências, que posto em segunda discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 
sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 012/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 09:00 horas, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino, 
Geibison Silva de Matos, Thiago Epifânio da Silva, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Flávio Prachun 
e Fabrício Dolla dos Santos. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos 
para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição 
ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a leitura do edital de convocação e 
em seguida da ORDEMM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº. 002/2018 - SUMULA: Concede reposição 

salarial nos vencimentos dos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Ariranha 

do Ivaí e dá outras providências, que posto em terceira e última discussão e votação, foi aprovado por 

unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 
sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 013/2018 – SESSÃO ORDINÁRIA 
 
Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 19:00 horas, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino, 
Geibison Silva de Matos, Thiago Epifânio da Silva, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Flávio Prachun 
e Fabrício Dolla dos Santos. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos 
para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição 
ouvissem um texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a 
qual colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Logo após o presidente 
determinou a leitura do EXPEDIENTE: Ofício do Deputado Artagão de Mattos Leão Júnior – 
informando liberação de recursos financeiros via Fundo Estadual de Saúde, no montante de 
R$40.000,00 objetivando aquisição de equipamentos para reabilitação ou fisioterapia; Ofícios da 
prefeitura municipal encaminhando respostas aos requerimentos: 023/2017 referente 
comparecimento do secretário de saúde em sessão ordinária da câmara; 016/2017 referente 
instalação de caixa eletrônico no município; 004/2018 referente cópia dos processos de concessões 
de diárias usufruídas pelo prefeito e secretários municipais compreendido no ano de 2017 até a 
presente data; 003/2018 referente projeto de lei tornando obrigatório o curso de prevenção de 
acidentes e primeiros socorros para todos os servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde e 
nas creches e escolas municipais a curso de primeiros socorros e prevenção de acidentes; 005/2018 
referente cópia dos contratos de locação celebrados com pessoas físicas 002/2018 referente 
relatório de gestão do ano de 2017; Indicação nº. 023/2018 de autoria do vereador Vilmar de 
Almeida - INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal, que determine ao setor competente, 
proceder a limpeza no pátio da biblioteca municipal; Indicação nº. 024/2018 de autoria do vereador 
Vilmar de Almeida - INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal, que determine ao setor 
competente, proceder a construção de uma escadaria ao lado da rampa da praça que dá acesso ao 
Ginásio Municipal de Esportes Antônio Teles Paulino; Indicação nº. 025/2018 de autoria do vereador 
Vilmar de Almeida -INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal, que faça um estudo junto ao 
setor competente viabilizando a construção de um barracão no terreno localizado atrás da 
Secretaria Municipal da Agricultura, destinado a guarda dos maquinários agrícolas pertencentes ao 
município; Indicação nº. 026/2018 de autoria de todos os vereadores - INDICAM seja encaminhado 
expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, mostrando a necessidade de proceder com 
urgência a colocação e/ou recuperação do sistema de iluminação pública, com troca de lâmpadas 
queimadas, colocação de braços de luminárias, colocação e/ou recuperação de postes em diversos 
pontos da cidade; Indicação nº. 027/2018 de autoria de todos os vereadores - INDICAM seja 
encaminhado expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal mostrando a necessidade de 
proceder a reforma geral no Ginásio de Esportes Antônio Teles Paulino, neste município, bem como 
providenciar a troca da placa de identificação do nome do referido ginásio; Indicação nº. 028/2018 
de autoria do vereador Flávio Prachun - INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal, que 
determine ao setor competente, proceder a restauração da rua que dá acesso à entrada da sede do 
município, começando logo acima do portal até a prefeitura, pois, as valas existentes no referido 
lugar, colocam em risco as pessoas que trafegam pelo local; PROJETO DE LEI Nº. 012/2018 - 
SUMULA: Abre Crédito ESPECIAL Suplementar por SUPERÁTIV FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 
para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 
providências; PROJETO DE LEI Nº. 013/2018 - SUMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 
providências. Terminada a leitura do expediente, o presidente deixou a palavra livre com relação a 
matéria lida. Ninguém querendo fazer uso da palavra, passou para a ORDEM DO DIA: Projeto de Lei 
nº. 008/2018 – SÚMULA: Regulamenta o uso e aplicação de agrotóxicos na região periurbana, 
distritos e vilas rurais; que posto em terceira e última discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 012/2018 - SUMULA: Abre Crédito ESPECIAL Suplementar por 
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SUPERÁTIV FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha do 
Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências e PROJETO DE LEI Nº. 013/2018 - 
SUMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para 
o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências, ambos colocados em primeira discussão e 
votação e aprovados por unanimidade. Nada mais havendo para a ordem do dia, o presidente 
deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. Fizeram uso da palavra os 
vereadores: Fabrício Dolla dos Santos; após saudar a todos, comentou a respeito da viagem que fez 
com os vereadores Geibison Silva de Matos e Flávio Prachun em busca de recursos para o município. 
Enalteceu o atendimento que receberam por parte do deputado Mauro Moraes. Ressaltou o valor 
da emenda que conseguiram no valor de cento e vinte mil reais; comentou que recebeu reclamações 
de pais de alunos que são transportados no veículo corsa da secretaria de educação, por se 
encontrar em péssimas condições; solicitou providências urgentes. Vereador Geibison Silva de 
Matos; Após saudar a todos, manifestou apoio às indicações; fez indicação verbal; comentou que 
recebeu reclamações com relação ao transporte escolar que faz a linha do Salto do Ariranha por 
estar em péssimas condições; solicitou um veículo descente para os moradores da comunidade, 
como ocorreu com outras a pedido dos vereadores; criticou o prefeito por não atender as indicações 
dos vereadores de sua base alegando serem oposição; comentou ter em mãos um documento do 
ministério público com a sentença de um ex presidente da câmara, o qual ficou inelegível por dez 
anos em virtude de irregularidades cometidas com diárias; que outros que cometeram 
irregularidades também devem ser punidos e que não é justo receberem seus salários; comentou as 
respostas incompletas referentes a alguns requerimentos que o prefeito tem encaminhado para a 
câmara; criticou os gastos com diárias e veículo pelo prefeito e esposa nominando valores, sendo 
que já recebem valor alto de salários, devendo este dinheiro ser usado em benefício da população. 
Vereador Flávio Prachun; após saudar a todos, apoiou o pronunciamento do vereador Geibison; 
comentou gastos das gestões passadas ressaltando que mais punições irão aparecer em breve; 
criticou a atitude do prefeito em cortar a refeição dos alunos da zona rural que precisam ficar na 
sede do município o dia todo; apoiou as indicações fazendo breve comentário com relação a que 
solicita reforma geral no ginásio de esportes. Vereador Celso Kusminski; após saudar a todos, 
parabenizou os vereadores que viajaram a Curitiba atrás de recursos para o município; apoiou as 
indicações e fez breve comentário sobre algumas; enalteceu a atitude de alguns deputados em 
atender o município liberando emendas, mesmo sem ter obtido votos; comentou algumas que já 
foram liberadas. Vereador Tiago Epifânio da Silva; após saudar a todos, apoiou as indicações; 
parabenizou os vereadores Geibison, Flávio e Fabrício pela conquista das emendas; agradeceu aos 
servidores da secretaria da agricultura por estarem fazendo o serviço que solicitou nas minas de 
água; questionou o vereador Geibison pelo comentário com relação ao salário do prefeito e valor 
das diárias, uma vez que, quem escolheu o valor não foi o atual prefeito e sim o anterior; falou que 
não sabe qual foi a intenção do mesmo na época e que infelizmente terão que pagar a pena. 
Vereador Antonio Marcos Vicentino; após saudar a todos, apoiou as indicações e comentou a 
necessidade do atendimento com relação à reforma do ginásio de esportes; enalteceu a conquista 
dos recursos através do deputado Marcos Moura; comentou que foi a câmara quem aprovou o 
projeto que fixou os salários do prefeito e secretários; o vereador Geibison usando uma parte, 
solicitou a secretaria que providencie cópia do parecer da comissão para aprovação do projeto em 
questão, pois é uma vergonha ter passado pela câmara um valor tão alto; criticou a atitude do 
prefeito em ter cortado a refeição dos alunos da zona rural, enquanto está sendo gasto dinheiro 
público em viagens a Brasília pelo prefeito e secretários; ressaltou estar errado a forma como está 
sendo administrado o dinheiro público. Retomando a palavra, comentou alguns serviços que estão 
sendo feitos em estradas e ainda não concluídos. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, 
passando a presidência ao vice, o presidente se pronunciou como vereador; parabenizou os 
vereadores Geibison, Flávio e Fabrício pela conquista dos recursos; esclareceu os procedimentos 
para fixação dos valores dos salários de prefeito,, vice-prefeito, secretários e vereadores; ressaltou 
que não pode haver no quadro de servidores do município, salário maior do que o do prefeito; 
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comentou que a questão das diárias deve ser tratado com seriedade enfatizando o ocorrido com o 
ex-vereador Milton Xavier da Costa, em virtude das irregularidades que cometeu enquanto 
presidente da câmara; ressaltou que na época cobrava prestação de contas e nunca obteve êxito; fez 
indicações verbais; criticou o descaso com que o secretário rodoviário trata suas indicações; falou 
das dificuldades que alguns moradores da zona rural tem para poder sair de suas propriedades, 
necessitando com urgência dos serviços nos carreadores, nominando dois casos específicos; 
reforçando a indicação do vereador Vilmar para limpeza no pátio da biblioteca municipal, estendeu 
para todos os terrenos que se encontram na mesma situação; falou da necessidade de contratação 
de mais servidores para o setor de obras e serviços gerais; cobrou mais empenho e planejamento 
por parte do secretário do referido setor. Retornando a presidência, passou para suas considerações 
finais. Comentou o projeto referente a proteção verde que passou por última votação; relatou um 
fato ocorrido no final de semana causando transtorno a população, o qual, com a aprovação do 
referido projeto, não mais ocorrerá; comentou a necessidade urgente de providências para resolver 
o problema do horto florestal. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou 
a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 014/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, após a sessão ordinária, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino, 
Geibison Silva de Matos, Thiago Epifânio da Silva, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Flávio Prachun 
e Fabrício Dolla dos Santos. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos 
para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição 
ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a leitura do edital de convocação e 
em seguida da ORDEMM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº. 012/2018 - SUMULA: Abre Crédito ESPECIAL 
Suplementar por SUPERÁTIV FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município 
de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências e PROJETO DE LEI 
Nº. 013/2018 - SUMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de 
Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências, ambos colocados em 
segunda discussão e votação e aprovados por unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o Presidente 
agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e 
assino. 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 015/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
Aos vinte dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, precisamente às nove horas, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino, 
Geibison Silva de Matos, Thiago Epifânio da Silva, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Flávio Prachun 
e Fabrício Dolla dos Santos. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos 
para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição 
ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a leitura do edital de convocação e 
em seguida da ORDEMM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº. 012/2018 - SUMULA: Abre Crédito ESPECIAL 
Suplementar por SUPERÁTIV FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município 
de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências e PROJETO DE LEI 
Nº. 013/2018 - SUMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de 
Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências, ambos colocados em 
terceira e última discussão e votação e aprovados por unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o 
Presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a 
subscrevi e assino. 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 016/2018 – SESSÃO ORDINÁRIA 
 
Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 19:00 horas, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino, 
Geibison Silva de Matos, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Flávio Prachun e Fabrício Dolla dos 
Santos. Estava ausente o vereador Thiago Epifânio da Silva. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de 
palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura da ata da 
sessão ordinária anterior, a qual colocada em discussão e votação, foi aprovada pela maioria 
absoluta. Logo após o presidente determinou a leitura do EXPEDIENTE: Ofício da prefeitura 
municipal encaminhando leis sancionadas; Ofícios da prefeitura municipal encaminhando balancete 
financeiro referente mês de fevereiro/2018; oficio da prefeitura municipal encaminhando projetos 
de leis; Indicação nº. 029/2018 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos -INDICA ao chefe do 
Poder Executivo Municipal que determine ao setor competente, proceder em caráter de urgência a 
construção de um quebra-molas em frente a propriedade do popular Toinho descendo a estrada que 
dá acesso à comunidade do Salto do Ariranha; Indicação nº. 030/2018 de autoria do vereador Vilmar 
de Almeida - INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal, que determine ao setor competente, 
proceder a construção de mais bocas de lobo nas ruas Robson Alves Ferreira, Roberto Miguel 
Guedert, Miguel Verenka e Valtencir da Silva Prachun, com a finalidade de se disciplinar o correto 
escoamento de águas de chuva no local, bem como de água proveniente da limpeza de residências e 
quintais; Indicação nº. 031/2018 de autoria do vereador Vilmar de Almeida - INDICA ao chefe do 
Poder Executivo Municipal, que determine ao setor competente, proceder a construção de uma 
travessa elevada em frente ao Posto de Saúde do município; Indicação nº. 032/2018 de autoria do 
Vereador Geibison Silva de Matos - INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal que determine ao 
setor competente, proceder o cascalhamento no carreador que dá acesso à propriedade do Senhor 
Arnoldo Troli, onde reside o Senhor Adão Campos; Indicação nº. 033/2018 de autoria do Vereador 
Geibison Silva de Matos - INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal que determine ao setor 
competente, proceder a abertura de um novo carreador e cascalhamento do mesmo, dando acesso 
à propriedade do Senhor José Aparecido dos Santos; Requerimento nº. 006/2018 de autoria do 
Vereador Geibison Silva de Matos - REQUER que, após lido e aprovado em plenário, seja 
encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, com embasamento legal no artigo 122, 
inciso III e artigo 123 da Lei Orgânica Municipal, solicitando que o mesmo determine ao setor 
competente, encaminhar a esta Casa de Leis, relatório das propriedades visitadas pelos fiscais do ITR 
(Imposto Territorial Rural) relativos ao período de 2017 até a presente data; PROJETO DE LEI Nº. 
014/20187 - SUMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar POR CANCELAMENTO no Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; PROJETO 
DE LEI Nº. 015/2018 - SUMULA: Concede Perda Salarial aos Servidores Comissionados da Prefeitura 
Municipal de Ariranha do Ivaí e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº. 016 /2018 - SÚMULA: 
Concede reajuste salarial aos Servidores Efetivos da Prefeitura Municipal de Ariranha do Ivaí e dá 
outras providências; PROJETO DE LEI Nº. 017 /2018 - SÚMULA: Institui o Dia Municipal da 
Consciência Evangélica no município de Ariranha do Ivaí e dá outras providências; PROJETO DE LEI 
Nº. 018 /2018 - SÚMULA: Estabelece o horário de funcionamento dos bares e similares no município 
de Ariranha do Ivaí e dá outras providências. Terminada a leitura do Expediente, o presidente deixou 
a palavra livre com relação a matéria lida. O vereador Geibison Silva de Matos pediu a palavra para 
solicitar a retirada dos projetos de leis que Concede Perda Salarial aos Servidores Comissionados e 
aos servidores efetivos da Prefeitura Municipal de Ariranha do Ivaí e do projeto que estabelece o 
horário de funcionamento dos bares e similares no município de Ariranha do Ivaí e o vereador 
Antonio Marcos Vicentino solicitou a retirada do projeto que Institui o Dia Municipal da Consciência 
Evangélica no município de Ariranha do Ivaí. O presidente então, nominou cada um dos vereadores 
presentes para se manifestarem quanto aos pedidos de retirada. Após os pronunciamentos, o 
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presidente determinou a retirada dos projetos em questão da pauta, sob a aprovação da maioria 
absoluta. Em seguida passou para a ORDEM DO DIA: Requerimento nº. 006/2018 de autoria do 
Vereador Geibison Silva de Matos - REQUER que, após lido e aprovado em plenário, seja 
encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, com embasamento legal no artigo 122, 
inciso III e artigo 123 da Lei Orgânica Municipal, solicitando que o mesmo determine ao setor 
competente, encaminhar a esta Casa de Leis, relatório das propriedades visitadas pelos fiscais do ITR 
(Imposto Territorial Rural) relativos ao período de 2017 até a presente data, que posto em única 
discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta e PROJETO DE LEI Nº. 014/20187 - SUMULA: 
Abre Crédito Adicional Suplementar POR CANCELAMENTO no Orçamento do Município de Ariranha 
do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências, que posto em primeira 
discussão e votação, também foi aprovado pela maioria absoluta. Nada mais tendo a tratar na 
ordem do dia, o presidente passou para as EXPLICAÇÕES PESSSOAIS dos vereadores. Fizeram uso da 
palavra: Vereador Geibison Silva de Matos; cobrou o envio de um ofício ao órgão responsável 
pedindo providências quanto ao lixão que se encontra ao lado do estádio municipal; criticou a 
atitude da administração de remanejar o veículo que fazia a linha de transporte na comunidade do 
Riozinho para fazer a linha de transporte na comunidade do Salto do Ariranha, uma vez que se não 
serve para uma comunidade também não serve para a outra e que tal atitude talvez possa ser pelo 
fato de que o orador tem parentes que residem na comunidade; criticou o diretor de obras pelo fato 
do mesmo transitar em alta velocidade com veículo do setor; apoiou as indicações e fez breve 
comentário em relação às de sua autoria e também referente ao requerimento. Vereador Celso 
Kusminski; manifestou apoio às indicações; comentou alguns recursos conquistados através de 
emenda do Deputado Missionário Arruda e também do Deputado Reinhold Estephanes Junior 
referente instalação de internet em algumas comunidades rurais. Vereador Vilmar de Almeida; 
apoiou as indicações e fez comentário com relação às de sua autoria; esclareceu o questionamento 
do vereador Geibison Silva de Matos sobre o remanejamento dos transportes das comunidades 
Riozinho e Salto do Ariranha; parabenizou o vereador Celso Kusminski pelas conquistas. Vereador 
Antonio Marcos Vicentino; fez cobranças ao setor rodoviário quanto as restaurações de algumas 
estradas inacabadas; solicitou urgência na solução da questão dos projetos retirados da pauta; 
apoiou as indicações apresentadas. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passando a 
presidência ao primeiro secretário, o presidente se pronunciou como vereador; parabenizou o 
vereador Ceslo Kusminski pelas conquistas; fez cobranças ao secretário rodoviário por não finalizar o 
serviço em uma estrada do município citando o nome do morador da propriedade; desafiou o 
secretário a tentar chegar em algumas propriedades com seu veículo próprio; comentou que até 
funcionários do setor não concordam com a maneira com que o secretário conduz os serviços; 
ressaltou que as atitudes do secretário em não querer atender as indicações dos vereadores é por 
ter pretensão política; elogiou o secretário de saúde, que por sua vez faz um  ótimo trabalho,  pois 
não tem intenção política; de posse de uma parte, o vereador Geibison Silva de Matos comentou o 
descaso do secretário rodoviário com a população em geral; falou dos serviços inacabados que só 
geram gastos e questionou o valor; que é a própria população que traz os problemas até os 
vereadores; retomando a palavra, o orador reforçou as críticas ao secretário; falou da necessidade 
de mais contratações para os serviços gerais e também de mais planejamento do setor de obras para 
fazer os serviços necessários. Retomando a presidência, passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS.  
Em seguida, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a 
subscrevei e assino. 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 
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______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 017/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, precisamente às dezessete 
horas, na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 
presença do presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Valdemar Hort, Antônio 
Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos, Thiago Epifânio da Silva, Celso Kusminski, Vilmar de 
Almeida, Flávio Prachun e Fabrício Dolla dos Santos. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de 
palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a 
leitura do edital de convocação e logo após da ORDEMM DO DIA:  PROJETO DE LEI Nº.014/20187 - 
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar POR CANCELAMENTO no Orçamento do Município de 
Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; que posto em segunda 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 019/2018 - SÚMULA: 
Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a Abertura de Crédito Adicional Especial no 
Orçamento e incluir ações e metas no PPA e na LDO do município de Ariranha do Ivaí, que 
posto em primeira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade e PROJETO DE LEI Nº 
020/2018 - SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional 
Especial no orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o Exercício de 2018 e dá outras 
providências, que também posto em primeira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 
Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que 
eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
 

 

 

 

 



 
 

115 
 

ATA Nº. 018/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, precisamente às dezoito horas, 
na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 
do presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Valdemar Hort, Antônio Marcos 
Vicentino, Geibison Silva de Matos, Thiago Epifânio da Silva, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, 
Flávio Prachun e Fabrício Dolla dos Santos. Após constatar “quórum” regimental, o presidente 
convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na 
mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a leitura do edital 
de convocação e logo após da ORDEMM DO DIA:  PROJETO DE LEI Nº.014/20187 - SÚMULA: Abre 
Crédito Adicional Suplementar POR CANCELAMENTO no Orçamento do Município de Ariranha do 
Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; que posto em terceira e última 

discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 019/2018 - SÚMULA: 
Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a Abertura de Crédito Adicional Especial no 
Orçamento e incluir ações e metas no PPA e na LDO do município de Ariranha do Ivaí, que 
posto em segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade e PROJETO DE LEI Nº 
020/2018 - SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional 
Especial no orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o Exercício de 2018 e dá outras 
providências, que também posto em segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 
Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que 
eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 019/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
Aos dois dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, precisamente às nove horas, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino, 
Geibison Silva de Matos, Thiago Epifânio da Silva, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Flávio Prachun 
e Fabrício Dolla dos Santos. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos 
para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição 
ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a leitura do edital de convocação e 

logo após da ORDEMM DO DIA:  PROJETO DE LEI Nº. 019/2018 - SÚMULA: Autoriza o Executivo 
Municipal a efetuar a Abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento e incluir ações e 
metas no PPA e na LDO do município de Ariranha do Ivaí, que posto em terceira e última 
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade e PROJETO DE LEI Nº 020/2018 - SÚMULA: 
Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Especial no orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí para o Exercício de 2018 e dá outras providências, que também posto 
em terceira e última discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o 
presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a 
subscrevi e assino. 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 
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1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
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Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 020/2018 – SESSÃO ORDINÁRIA 
 
Aos dois dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 19:00 horas, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino, 
Geibison Silva de Matos, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Flávio Prachun, Fabrício Dolla dos 
Santos e Thiago Epifânio da Silva. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a 
todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição 
ouvissem um texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a 
qual colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Logo após o presidente 
determinou a leitura do EXPEDIENTE: Comunicados do Ministério da Educação informando liberação 
de recursos; oficio da prefeitura municipal encaminhando projeto de lei; Indicação nº. 034/2018 de 
autoria do vereador Geibison Silva de Matos -INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal que 
determine ao setor competente, proceder a restauração do carreador que dá acesso à propriedade 
do Senhor Júlio Pinheiro; Requerimento nº. 007/2018 de autoria dos vereadores Geibison Silva de 
Matos e Flávio Prachun - REQUEREM que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado 
expediente ao Senhor Prefeito Municipal, com embasamento legal no artigo 122, inciso III e artigo 
123 da Lei Orgânica Municipal, solicitando que o mesmo determine ao setor competente, 
encaminhar a esta Casa de Leis, cópia de todas as notas de aquisição de pneus para o veículo 
ÔNIBUS com placas número BBI 4282; Requerimento nº. 008/2018 de autoria dos vereadores 
Geibison Silva de Matos e Flávio Prachun - REQUEREM que, após lido e aprovado em plenário, seja 
encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, com embasamento legal no artigo 122, 
inciso III e artigo 123 da Lei Orgânica Municipal, solicitando que o mesmo determine ao setor 
competente, encaminhar a esta Casa de Leis, cópia de todas as notas de serviços de conserto e 
manutenção do veículo ÔNIBUS com placa número ARK 0871; Requerimento nº. 009/2018 de 
autoria dos vereadores Geibison Silva de Matos e Flávio Prachun - REQUEREM que, após lido e 
aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, com 
embasamento legal no artigo 122, inciso III e artigo 123 da Lei Orgânica Municipal, solicitando que o 
mesmo determine ao setor competente informar a esta Casa de Leis o que segue: Qual o destino 
final do portão retirado da entrada central do cemitério municipal; Projeto de Lei nº. 021/2018 – 
Súmula: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Especial no 
orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício de 2018 e dá outras providências. 
Terminada a leitura do Expediente, o presidente deixou a palavra livre com relação a matéria lida. 
Ninguém querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para a ORDEM DO DIA: Requerimento 
nº. 007/2018 de autoria dos vereadores Geibison Silva de Matos e Flávio Prachun - REQUEREM que, 
após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, com 
embasamento legal no artigo 122, inciso III e artigo 123 da Lei Orgânica Municipal, solicitando que o 
mesmo determine ao setor competente, encaminhar a esta Casa de Leis, cópia de todas as notas de 
aquisição de pneus para o veículo ÔNIBUS com placas número BBI 4282; Requerimento nº. 008/2018 
de autoria dos vereadores Geibison Silva de Matos e Flávio Prachun - REQUEREM que, após lido e 
aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, com 
embasamento legal no artigo 122, inciso III e artigo 123 da Lei Orgânica Municipal, solicitando que o 
mesmo determine ao setor competente, encaminhar a esta Casa de Leis, cópia de todas as notas de 
serviços de conserto e manutenção do veículo ÔNIBUS com placa número ARK 0871; Requerimento 
nº. 009/2018 de autoria dos vereadores Geibison Silva de Matos e Flávio Prachun - REQUEREM que, 
após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, com 
embasamento legal no artigo 122, inciso III e artigo 123 da Lei Orgânica Municipal, solicitando que o 
mesmo determine ao setor competente informar a esta Casa de Leis o que segue: Qual o destino 
final do portão retirado da entrada central do cemitério municipal, todos aprovados em única 
discussão e votação e aprovados por unanimidade e Projeto de Lei nº. 021/2018 – Súmula: Autoriza 
o Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Especial no orçamento do Município 
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de Ariranha do Ivaí para o exercício de 2018 e dá outras providências, que posto em primeira 
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Não tendo mais matérias para a ordem do dia, o 
presidente passou para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. Fizeram uso da palavra os 
vereadores: Vereador Geibison Silva de Matos; o orador comentou os requerimentos e indicações de 
sua autoria; questionou o prefeito sobre ainda não ter contratado um secretário para o setor da 
educação; criticou a situação precária que as estradas se encontram. Vereador Celso Kusminski; 
comentou a necessidade de estarem votando os projetos que foram retirados da pauta na sessão 
ordinária anterior; apoiou as indicações ressaltando que todos os moradores da zona rural devem 
ter estradas e carreadores com acesso. Vereador Vilmar de Almeida; parabenizou o servidor Renan 
pelo projeto que fez para adquirir uma ATI a ser instalada na vila Jardim Bela Vista, o qual foi 
aprovado através do Deputado Estadual Artagão; apoiou o pronunciamento do vereador Celso 
kusminski quanto a necessidade de votar os projetos retirados da pauta na sessão anterior; informou 
alguns serviços de restauração de estrada que estão sendo planejados e organizados pelos setores 
rodoviário e de obras, que serão realizados durante a semana. Vereador Antonio Marcos Vicentino; 
apoiou os requerimentos e indicações; apoiou também o pronunciamento do vereador Celso quanto 
aos projetos retirados; fez indicação verbal. Vereador Valdemar Hort; comentou a necessidade de 
restauração de algumas pontes; comentou também a possibilidade de estarem instalando uma ATI 
na comunidade do Alecrin; Vereador Flavio Prachun; apoiou as indicações e também fez indicação 
verbal; comentou a necessidade de limpeza na Vila Jardim Bela Vista e instalação da ATI. Ninguém 
mais querendo fazer uso da palavra, o presidente passando a presidência ao vice, se pronunciou 
como vereador; cobrou do secretário de obras limpeza geral da cidade e a administração para que 
faça a contratação de mais mão-de-obra para os serviços gerais e assim poder atender a demanda; o 
orador cobrou também o atendimento ao requerimento que fez solicitando um projeto de lei 
isentando as igrejas da cobrança de taxas quando necessitarem de deslocamento para participarem 
de eventos, manifestou apoio a todas indicações. Retomando a presidência passou para suas 
CONSIDERAÇÕES FINAIS. Comentou os projetos retirados e fez sugestões com relação aos mesmos; 
comentou o desrespeito de alguns comerciantes do município por abrir o estabelecimento na sexta-
feira santa. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu 
Nivea de Oliveira que a subscrevi e assino. 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

 
 
 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 021/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
Aos dois dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, após a sessão ordinária, na sede deste 
Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do presidente 
José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino, Geibison 
Silva de Matos, Thiago Epifânio da Silva, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Flávio Prachun e 
Fabrício Dolla dos Santos. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para 
que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem 
um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a leitura do edital de convocação e logo após 
da ORDEMM DO DIA:  Projeto de Lei nº. 021/2018 – Súmula: Autoriza o Executivo Municipal a 
efetuar a abertura de Crédito Adicional Especial no orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para 
o exercício de 2018 e dá outras providências, que posto em segunda discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e 
encerrou a sessão. Do que eu Nivea de Oliveira que a subscrevi e assino. 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
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Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 022/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
Aos três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 09:00 horas, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino, 
Geibison Silva de Matos, Thiago Epifânio da Silva, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Flávio Prachun 
e Fabrício Dolla dos Santos. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos 
para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição 
ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a leitura do edital de convocação e 
logo após da ORDEMM DO DIA:  Projeto de Lei nº. 021/2018 – Súmula: Autoriza o Executivo 
Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Especial no orçamento do Município de Ariranha 
do Ivaí para o exercício de 2018 e dá outras providências, que posto em terceira e última discussão e 
votação, foi aprovado por unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a 
presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea de Oliveira que a subscrevi e assino. 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
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Vereador 
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Vereador 
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Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 023/2018 – SESSÃO ORDINÁRIA 
 
Aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 19:00 horas, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino, 
Geibison Silva de Matos, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Flávio Prachun, Fabrício Dolla dos 
Santos e Thiago Epifânio da Silva. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a 
todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição 
ouvissem um texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a 
qual colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Logo após o presidente 
determinou a leitura do EXPEDIENTE: Ofício do Ministério Público do Trabalho referente Abril Verde; 
Ofício da prefeitura municipal encaminhando leis sancionadas; Indicação nº 035/2018 de autoria do 
Vereador Flávio Prachun - INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal, que determine ao setor 
competente, proceder a restauração da boca de lobo localizado na Rua Antonio Campos, mais 
precisamente na entrada da Vila Jardim Bela Vista; Indicação nº 036/2018 de autoria do Vereador 
Antonio Marcos Vicentino - INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal, que determine ao setor 
competente, fazer os serviços de restauração e cascalhamento nos carreadores das propriedades 
dos Senhores Pedro Petrassi e Fernandes (popular Baiano), bem como proceder a restauração da 
ponte que liga a comunidade do Berro da Onça ao município de Ivaiporã; Indicação nº. 037/2018 de 
autoria do Vereador Antonio Marcos Vicentino - INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal, que 
viabilize a instalação de uma academia ao ar livre, na comunidade do Bairro da Onça; Requerimento 
nº. 010/2018 de autoria dos vereadores Geibison, Flávio, Antonio Marcos e Fabrício - REQUEREM 
que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, 
solicitando do mesmo um estudo viabilizando a possibilidade de conceder reajuste aos servidores 
municipais comissionados e efetivos, uma vez que as perdas inflacionárias ocorridas entre março de 
2017 a fevereiro de 2018, acumulou um índice muito baixo, conforme consta no projeto de lei sob 
nº. 015/2018 do executivo; Requerimento nº. 011/2018 de autoria do vereador Geibison Silva de 
Matos - REQUER que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao gerente 
do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), senhor Maurílio Villa, informando um lixão localizado em um 
terreno ao lado do Estádio Municipal, o qual vem se acumulando desde o ano de dois mil e 
dezessete, colocando em risco a vida dos moradores; PROJETO DE LEI Nº 022/2018 - SÚMULA: 
Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Especial no orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí para o Exercício de 2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 
023/2018 - SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional 
Especial no orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o Exercício de 2018 e dá outras 
providências. Terminada a leitura do expediente, o presidente deixou a palavra livre com relação a 
matéria lida. Os vereadores Geibison Silva de Matos e Flávio Prachun pediram a palavra, os quais 
comentaram o requerimento de autoria dos mesmos juntamente com os vereadores Antonio 
Marcos Vicentino e Fabrício Dolla dos Santos, solicitando ao prefeito um reajuste digno aos 
servidores municipais, uma vez que o índice para reposição é muito baixo. O presidente informou 
que o projeto seria votado em primeira discussão. Logo após passou para a ORDEM DO DIA que 
constou das seguintes matérias: Requerimento nº. 010/2018 de autoria dos vereadores Geibison, 
Flávio, Antonio Marcos e Fabrício - REQUEREM que, após lido e aprovado em plenário, seja 
encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando do mesmo um estudo 
viabilizando a possibilidade de conceder reajuste aos servidores municipais comissionados e 
efetivos, uma vez que as perdas inflacionárias ocorridas entre março de 2017 a fevereiro de 2018, 
acumulou um índice muito baixo, conforme consta no projeto de lei sob nº. 015/2018 do executivo, 
que posto em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; Requerimento nº. 011/2018 
de autoria do vereador Geibison Silva de Matos - REQUER que, após lido e aprovado em plenário, 
seja encaminhado expediente ao gerente do Instituto Ambiental do Paraná (IAP), senhor Maurílio 
Villa, informando um lixão localizado em um terreno ao lado do Estádio Municipal, o qual vem se 
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acumulando desde o ano de dois mil e dezessete, colocando em risco a vida dos moradores, que 
posto em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº.015/2018 - 
SUMULA: Concede Perda Salarial aos Servidores Comissionados da Prefeitura Municipal de Ariranha 
do Ivaí e dá outras providências, que posto em primeira discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade; PROJETO DE LEI Nº.016 /2018 - SÚMULA: Concede reajuste salarial aos Servidores 
Efetivos da Prefeitura Municipal de Ariranha do Ivaí e dá outras providências, que posto em primeira 
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade;  ROJETO DE LEI Nº.017 /2018 - SÚMULA: Institui 
o Dia Municipal da Consciência Evangélica no município de Ariranha do Ivaí e dá outras providências, 
que posto em primeira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº.018 
/2018 - SÚMULA: Estabelece o horário de funcionamento dos bares e similares no município de 
Ariranha do Ivaí e dá outras providências, que posto em primeira discussão e votação, foi aprovado 
por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº 022/2018 - SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar 
a abertura de Crédito Adicional Especial no orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o 
Exercício de 2018 e dá outras providências, que posto em primeira discussão e votação, foi aprovado 
por unanimidade e PROJETO DE LEI Nº 023/2018 - SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a 
efetuar a abertura de Crédito Adicional Especial no orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para 
o Exercício de 2018 e dá outras providências, que posto em primeira discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade. Nada mais tendo a tratar na ordem do dia, o presidente deixou a palavra 
livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. Fizeram uso da palavra: Vereador Fabrício 
Dolla dos Santos; solicitou ao presidente que oficialize o prefeito para que façam a devolução do 
dinheiro das pessoas que prestaram o concurso da câmara no ano de dois mil e dezesseis, sendo o 
mesmo cancelado no ano de dois mil e dezessete, uma vez que a câmara já está providenciando um 
novo concurso e até a presente nada ninguém foi ressarcido; agradeceu o prefeito e o secretário 
rodoviário pelo atendimento a uma solicitação sua, que foi de restauração de carreadores. Vereador 
Valdemar Hort; cobrou serviço de restauração de algumas pontes; agradeceu o secretário rodoviário 
por ter atendido uma solicitação sua no final de semana. Vereador Celso Kusminski; apoiou todas as 
indicações; comentou os projetos que foram aprovados em primeira discussão; fez críticas ao 
governo federal e também quanto as manifestações em comemoração à prisão do ex-presidente 
Lula; comentou a posse do novo governo do estado; parabenizou o deputado Ricardo Arruda, o qual 
através de um trabalho do servidor Rodrigo popular Tocerinha, liberou recursos para o município, 
sendo um veículo, mesmo não obtendo nenhum voto na eleição passada. Vereador Antonio Marcos 
Vicentino; comentou os projetos aprovados e também as indicações de sua autoria; ressaltou a 
união dos vereadores na aprovação dos requerimentos apresentados no plenário e também nos 
projetos enviados pelo executivo; enalteceu a conquista do veículo que foi adquirido através do 
trabalho do funcionário Tocerinha junto ao deputado Ricardo Arruda. Vereador Vilmar de Almeida; 
desejou boas-vindas ao novo secretário da educação; manifestou apoio a todas as indicações; 
parabenizou o deputado Ricardo Arruda que através do empenho do funcionário Tocerinha 
contemplou o município com um novo veículo; comentou o descaso de alguns produtores em 
relação ao trabalho dos vereadores. Vereador Thiago Epifânio da Silva; Apoiou as indicações; 
parabenizou o funcionário Tocerinha e o Deputado Ricardo Arruda pela conquista do veículo; 
comentou o empenho demonstrado pelo prefeito em agilizar o serviço de restauração de pontes que 
ficaram danificadas devido as chuvas e também o empenho do prefeito em tentar conseguir que o 
município seja atendido através de convênio no hospital Bom Jesus de Ivaiporã para tratamento de 
câncer. Vereador Geibison Silva de Matos; fez indicações verbais; comentou a necessidade do uso de 
EPI pelos funcionários e solicitou indicação para aquisição dos equipamentos; criticou a falta de 
iluminação na quadra municipal envergonhando o município perante outros que participaram do 
campeonato no final de semana; cobrou providências da Casa com relação aos requerimentos que já 
estão com prazo esgotado para ser respondido pelo executivo; cobrou mais empenho do assessor 
jurídico da Câmara quanto a orientação em alguns projetos; apoiou as indicações; comentou o 
descontentamento da maioria dos vereadores com a administração, ressaltando que somente os 
vereadores Vilmar de Almeida e José Aparecido de Oliveira conseguem atendimento; cobrou a 
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presença dos secretários nas sessões para tomarem conhecimento dos problemas levantados no 
município; comentou o projeto referente a reposição salarial, pedindo empenho da Casa para tentar 
conseguir um reajuste digno aos servidores efetivos. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o 
presidente passou a presidência ao vice e discursou como vereador; o orador iniciou desejando 
boas-vindas ao novo secretário da educação; ressaltou a importância da participação da população 
nas sessões da câmara; no transcorrer de seu discurso, o orador descumprimento as normas 
regimentais, concedeu cinco vezes apartes solicitados por alguns vereadores, o que gerou discussões 
ente os Edis da Casa; diante da situação, o presidente em exercício Thiago Epifânio da Silva encerrou 
a sessão. Do que eu Nivea de Oliveira que a subscrevi e assino. 
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ATA Nº. 024/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, após a sessão ordinária, na sede deste 
Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do presidente 
José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino, Geibison 
Silva de Matos, Thiago Epifânio da Silva, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Flávio Prachun e 
Fabrício Dolla dos Santos. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para 
que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem 
um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a leitura do edital de convocação e logo após 
da ORDEMM DO DIA:  PROJETO DE LEI Nº 022/2018 - SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a 
efetuar a abertura de Crédito Adicional Especial no orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para 
o Exercício de 2018 e dá outras providências e PROJETO DE LEI Nº 023/2018 - SÚMULA: Autoriza o 
Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Especial no orçamento do Município 
de Ariranha do Ivaí para o Exercício de 2018 e dá outras providências, ambos colocados em segunda 
discussão e votação, e aprovados por unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o presidente 
agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea de Oliveira que a subscrevi e 
assino. 
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ATA Nº. 025/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
Aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 09:00 horas, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino, 
Geibison Silva de Matos, Thiago Epifânio da Silva, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Flávio Prachun 
e Fabrício Dolla dos Santos. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos 
para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição 
ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a leitura do edital de convocação e 
logo após da ORDEMM DO DIA:  PROJETO DE LEI Nº 022/2018 - SÚMULA: Autoriza o Executivo 
Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Especial no orçamento do Município de Ariranha 
do Ivaí para o Exercício de 2018 e dá outras providências e PROJETO DE LEI Nº 023/2018 - SÚMULA: 
Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Especial no orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí para o Exercício de 2018 e dá outras providências, ambos colocados 
em terceira e última discussão e votação, e aprovados por unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o 
presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea de Oliveira que a 
subscrevi e assino. 
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ATA Nº. 026/2018 – SESSÃO ORDINÁRIA 
 
Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 19:00 horas, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino, 
Geibison Silva de Matos, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Flávio Prachun, Fabrício Dolla dos 
Santos e Thiago Epifânio da Silva. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a 
todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição 
ouvissem um texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a 
qual colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Logo após o presidente 
determinou a leitura do EXPEDIENTE: Ofício da prefeitura municipal encaminhando leis sancionadas; 
Ofício da Casa Civil informando recursos que estão disponíveis; Indicação nº. 038/2018 de autoria do 
vereador Geibison Silva de Matos - INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal que determine ao 
setor competente, tomar as providências necessárias para proceder a aquisição de EPI para os 
servidores municipais que trabalham na coleta de lixo e também para os demais que trabalham em 
setores de risco, e desta forma, eliminar as chances de acidente, preservando a saúde e bem-estar 
do funcionário; Indicação nº. 039/2018 de autoria do vereador Fabrício Dolla dos Santos - INDICA ao 
chefe do Poder Executivo Municipal, que determine ao setor competente, proceder a restauração da 
estrada começando pela cabeceira do sítio que foi de propriedade da família Dolla até onde 
encontra a caixa d’água da comunidade do Riozinho, bem como proceder a restauração do carreador 
do Senhor Paulo Viana na mesma comunidade, o qual é uma linha escolar; Indicação nº. 040/2018 
de autoria do vereador Antonio Marcos Vicentino - INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal, 
que determine ao setor competente proceder a colocação de cascalho no carreador do sítio do 
Senhor Irineu, localizado na comunidade do Jardim da Curva, o qual é usado para linha leiteira; 
PROJETO DE LEI Nº 024/2018 - SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de 
Crédito Adicional Suplementar no orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o Exercício de 
2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 026/2018 - SÚMULA: Dispõe sobre as diretrizes 
para elaboração do orçamento do município de ARIRANHA DO IVAÍ para o exercício financeiro de 
2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 027/2018 - SÚMULA: Abre Crédito Adicional 
Suplementar por no Orçamento do município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 
e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 028/2018 - SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL 
Suplementar por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município 
de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 
029/2018 - SÚMULA: Abre Crédito Adicional Especial por Cancelamento no Orçamento do Município 
de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências. Terminada a leitura 
do expediente, o presidente deixou a palavra livre com relação a matéria lida. Ninguém querendo 
fazer uso da palavra, o presidente passou para a ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº.015/2018 - 
SUMULA: Concede Perda Salarial aos Servidores Comissionados da Prefeitura Municipal de Ariranha 
do Ivaí e dá outras providências, que colocado em segunda discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade; PROJETO DE LEI Nº.016 /2018 - SÚMULA: Concede reajuste salarial aos Servidores 
Efetivos da Prefeitura Municipal de Ariranha do Ivaí e dá outras providências que colocado em 
segunda discussão, o vereador Geibison Silva de Matos pediu a palavra, o qual esclareceu que a 
comissão deu parecer favorável ao projeto, porém, com uma observação para que o prefeito 
coloque a mão na consciência e dê um reajuste maior aos funcionários; ressaltou que os vereadores 
estão aprovando o projeto com o coração apertado, pois, os servidores efetivos merecem um 
reajuste bem maior; em seguida o presidente colocou o projeto em votação, sendo aprovado por 
unanimidade; PROJETO DE LEI Nº.017 /2018 - SÚMULA: Institui o Dia Municipal da Consciência 
Evangélica no município de Ariranha do Ivaí e dá outras providências, que colocado em segunda 
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº.018 /2018 - SÚMULA: 
Estabelece o horário de funcionamento dos bares e similares no município de Ariranha do Ivaí e dá 
outras providências, que colocado em segunda discussão e votação foi aprovado por unanimidade; 
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PROJETO DE LEI Nº 024/2018 - SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de 
Crédito Adicional Suplementar no orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o Exercício de 
2018 e dá outras providências, que colocado em primeira discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade; PROJETO DE LEI Nº 027/2018 - SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por no 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 
providências, que colocado em primeira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; 
PROJETO DE LEI Nº 028/2018 - SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL Suplementar por SUPERÁVIT 
FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o 
exercício financeiro de 2018 e dá outras providências, que colocado em primeira discussão e 
votação, foi aprovado por unanimidade e PROJETO DE LEI Nº 029/2018 - SÚMULA: Abre Crédito 
Adicional Especial por Cancelamento no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o 
exercício financeiro de 2018 e dá outras providências,, que também colocado em primeira discussão 
e votação, foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo para a ordem do dia, o presidente 
deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. Fizeram uso da palavra: 
Vereador Geibison Silva de Matos: Apoiou todas as indicações; comentou novamente a situação 
precária que se encontra o ginásio municipal envergonhando o município; comentou um debate que 
ocorreu em redes sociais, onde algumas pessoas se doeram pela administração; ressaltou que os 
vereadores devem cobrar do prefeito e secretários para que empenhem bem suas funções; fez 
críticas ao setor de esportes; comentou que o portão para o qual fizeram um requerimento 
solicitando informações devido ter desaparecido do setor onde se encontrava, reapareceu após a 
aprovação do requerimento; ressaltou que independente de qualquer coisa, os autores do 
requerimento querem as informações solicitadas; solicitou providências por parte do jurídico da 
câmara com relação aos requerimentos encaminhados para o executivo e que estão com prazo 
regimental extrapolados; comentou a gravidade da situação que alguns bueiros se encontram 
colocando em risco a vida da população, comentou também ter presenciado um caminhão da 
prefeitura despejando lixo no local ao lado do ginásio municipal, do qual a câmara já informou ao IAP 
para que tomem as devidas providências; solicitou o encaminhamento de um ofício ao responsável 
pela vigilância sanitário no município, solicitando um parecer com relação a esta questão, uma vez 
que existem leis municipais que proíbem o descarte de entulhos e lixos em locais inadequados; 
solicitou novamente para que o secretário rodoviário atenda as indicações referentes aos serviços de 
restauração em diversos carreadores,  o qual é garantido aos moradores da zona rural por lei. 
Vereador Valdemar Hort: parabenizou o setor de obras pelos serviços de restauração feitos em 
algumas pontes; comentou outras que precisam ser restauradas; manifestou condolências à família 
do Senhor Euclides Zantoneli pelo falecimento do mesmo em um grave acidente. Vereador Celso 
Kusminski: manifestou apoio às indicações apresentadas; com relação a situação dos bueiros, o 
orador comentou uma indicação de sua autoria solicitando uma planilha de serviços a serem feitos 
periodicamente para que se resolva os problemas; criticou os debates em redes sociais que são 
feitos por vereadores e outras pessoas que aparentam querer ser mais que o prefeito; ressaltou que 
o prefeito eleito tem autonomia para contratar pessoas de sua confiança; o orador falou também 
que deve haver cobranças ao prefeito e secretários quando necessário, porém, é preciso deixar o 
prefeito trabalhar; que existem algumas questões que devem melhorar mas que a administração 
está boa; elogiou o setor de saúde pelo atendimento a um munícipe, o qual foi uma solicitação sua 
devido ser uma emergência; ressaltou que as críticas devem ser construtivas; comentou algumas 
questões negativas que ocorreram na gestão passada, porém, nunca foram criticadas por sua 
pessoa. Vereador Fabrício Dolla dos Santos: comentou a indicação de sua autoria e solicitou ao 
secretário rodoviária que se encontrava na sessão para verificar o local. Vereador Thiago Epifânio da 
Silva: agradeceu o jurídico da casa pelo atendimento que presta ao mesmo quando precisa; apoiou 
as indicações apresentadas; agradeceu a todos os prefeitos que passaram pela administração 
contribuindo para o bem do município; agradeceu o empenho do secretário Rodrigo, popular 
Rodrigo para adquirir o veículo da APAE; mencionou e parabenizou dos deputados que mesmo não 
obtendo nenhum voto no município, estão contribuindo para beneficiar a população; ressaltou que 
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é preciso parar com as brigas e sim ajudar quem está à frente da administração; elogiou os 
secretários do setor rodoviário e da saúde pelos serviços que estão executando; o orador ressaltou 
que as críticas devem ser construtivas. Vereador Vilmar de Almeida: manifestou apoio às indicações; 
parabenizou os secretários do setor rodoviário e da saúde pelos trabalhos que estão desenvolvendo 
no município; fez agradecimentos ao setor de agricultura por atender uma solicitação sua; fez 
críticas aos vereadores que fazem debates em redes sociais e falou que o mesmo presenciou na rua, 
comentários negativos sobre os vereadores, por parte de algumas pessoas; ressaltou que é preciso 
tentar resolver os problemas que surgem ao invés de ficar fazendo críticas; parabenizou o secretário 
de esportes pelo trabalho que vem desenvolvendo para o bem do município; esclareceu a questão 
da falta de iluminação no ginásio municipal. Vereador Antonio Marcos Vicentino: manifestou apoio 
às indicações; prestou condolências à família do senhor Euclides Zantoneli; comentou a indicação de 
sua autoria; ressaltou a necessidade de se resolver de vez a questão da falta de iluminação no 
ginásio municipal; ressaltou também que o prefeito tem mesmo que trabalhar, pois o mesmo tem 
todo aval da câmara, sendo aprovados todos os projetos encaminhados para a Casa; cobrou 
empenho do secretário de obras para resolver os problemas dos bueiros. Vereador Flávio Prachun: 
justificou sua retirada do plenário na sessão passada; apoiou as indicações apresentadas; 
parabenizou o deputado Sérgio Souza pela liberação do rolo compactador, o qual contribuíra em 
vários serviços; comentou que as redes sociais são usadas para debates e que quem não quiser 
participar, que fique de fora; ressaltou a necessidade de serem feitos os serviços de restauração dos 
bueiros e que já fez indicações solicitando; o orador também comentou a situação precária que se 
encontra o ginásio municipal, precisando de reforma urgente. Ninguém mais para fazer uso da 
palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS: manifestou condolências às famílias 
enlutadas; agradeceu o setor rodoviário por ter concluído um serviço de restauração de um 
carreador, o qual foi uma indicação de sua autoria; apoiou o pronunciamento do vereador Celso com 
relação às críticas feitas a administração; ressaltou que a população tem a obrigação de fazer 
cobranças aos vereadores e estes devem se empenhar para tentar resolver os problemas que 
surgem; mencionou outros carreadores que necessitam de serviços de restauração; parabenizou o 
secretário de saúde pelo trabalho que tem desenvolvido para o bem da população; parabenizou o 
prefeito pela conquista do rolo compactador e o secretário de esportes pela conquista do veículo 
para a APAE; enalteceu o pronunciamento do vereador Thiago que parabenizou todos os ex 
prefeitos por terem contribuído para o bem do município; esclareceu os procedimentos para 
conclusão de projetos do executivo; ressaltou que nunca haverá prefeito que conseguirá executar 
todos os trabalhos iniciados, na mesma gestão e que é preciso focar na atual administração; cobrou 
mais uma vez um planejamento do setor de obras para a realização dos serviços necessários e 
também a contratação de mais servidores para o setor; enalteceu o empenho dos deputados que 
trabalham em prol do município; fez indicações verbais; convidou toda a população para participar 
da cavalgada. Em seguida, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea de 
Oliveira que a subscrevi e assino. 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 
 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 
 
 

Celso Kusminski 
Vereador 
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______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 027/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
Aos dezesseis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, após a sessão ordinária, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino, 
Geibison Silva de Matos, Thiago Epifânio da Silva, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Flávio Prachun 
e Fabrício Dolla dos Santos. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos 
para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição 
ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a leitura do edital de convocação e 
logo após da ORDEMM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 024/2018 - SÚMULA: Autoriza o Executivo 
Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Suplementar no orçamento do Município de 
Ariranha do Ivaí para o Exercício de 2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 027/2018 - 
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí 
para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 028/2018 - 
SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL Suplementar por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 
para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 
providências e PROJETO DE LEI Nº 029/2018 - SÚMULA: Abre Crédito Adicional Especial por 
Cancelamento no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e 
dá outras providências, sendo todos colocados em segunda discussão e votação, e aprovados por 
unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 
sessão. Do que eu Nivea de Oliveira que a subscrevi e assino. 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 028/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 09:00 horas, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino, 
Geibison Silva de Matos, Thiago Epifânio da Silva, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Flávio Prachun 
e Fabrício Dolla dos Santos. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos 
para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição 
ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a leitura do edital de convocação e 
logo após da ORDEMM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 024/2018 - SÚMULA: Autoriza o Executivo 
Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Suplementar no orçamento do Município de 
Ariranha do Ivaí para o Exercício de 2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 027/2018 - 
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí 
para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 028/2018 - 
SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL Suplementar por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 
para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 
providências e PROJETO DE LEI Nº 029/2018 - SÚMULA: Abre Crédito Adicional Especial por 
Cancelamento no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e 
dá outras providências, sendo todos colocados em terceira e última discussão e votação, e 
aprovados por unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos 
e encerrou a sessão. Do que eu Nivea de Oliveira que a subscrevi e assino. 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 029/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 09:00 horas, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino, 
Geibison Silva de Matos, Thiago Epifânio da Silva, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Flávio Prachun 
e Fabrício Dolla dos Santos. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos 
para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição 
ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a leitura do edital de convocação e 
logo após da ORDEMM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº.015/2018 - SUMULA: Concede Perda Salarial aos 
Servidores Comissionados da Prefeitura Municipal de Ariranha do Ivaí e dá outras providências, que 
colocado em segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 016 
/2018 - SÚMULA: Concede reajuste salarial aos Servidores Efetivos da Prefeitura Municipal de 
Ariranha do Ivaí e dá outras providências, ambos colocados em terceira e última discussão e votação 
e aprovados por unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de 
todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea de Oliveira que a subscrevi e assino. 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 030/2018 – SESSÃO ORDINÁRIA 
 
Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 19:00 horas, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino, 
Geibison Silva de Matos, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Flávio Prachun, e Thiago Epifânio da 
Silva. Estava ausente o vereador Fabrício Dolla dos Santos. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de 
palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura da ata da 
sessão ordinária anterior, a qual colocada em discussão e votação, foi aprovada pela maioria 
absoluta. Logo após o presidente determinou a leitura do EXPEDIENTE: Ofício da prefeitura 
municipal encaminhando balancete financeiro referente mês de março/2018; Ofícios da prefeitura 
municipal encaminhando leis sancionadas; Indicação nº. 041/2018 de autoria do Vereador Flávio 
Prachun - INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal, que determine ao setor competente, 
providenciar o aterro de um terreno localizado ao lado da igreja da comunidade do Quinhentos 
Alqueires, tendo como objetivo a construção de um minicampo de futebol; Requerimento nº. 
12/2018 de autoria dos vereadores Geibison Silva de Matos e Flávio Prachun - REQUEREM que, após 
lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal solicitando 
esclarecimentos sobre o que segue: * Para qual finalidade o veículo corsa de placas ABM – 5620 de 
uso exclusivo da Secretaria Municipal de Saúde, se encontrava no município de Ivaiporã na data de 
12/04/2018, sendo o mesmo conduzido pelo servidor Lucimar Pinto em companhia do Diretor de 
Esportes senhor Jair Pio de Almeida; PROJETO DE LEI Nº 030/2018 - SÚMULA: Autoriza o Executivo 
Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Especial no orçamento do Município de Ariranha 
do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 031/2018 - 
SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Suplementar no 
orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 
providências; PROJETO DE LEI Nº. 003/2018 DO LEGISLATIVO: SÚMULA: Institui a campanha de 
prevenção aos acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, denominada de “ABRIL VERDE” no 
âmbito do município de Ariranha do Ivaí e dá outras e dá outras providências. Terminada a leitura do 
expediente, o presidente deixou a palavra livre com relação a matéria lida. Ninguém querendo fazer 
uso da palavra, o presidente passou para a ORDEM DO DIA: Requerimento nº. 12/2018 de autoria 
dos vereadores Geibison Silva de Matos e Flávio Prachun - REQUEREM que, após lido e aprovado em 
plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal solicitando esclarecimentos 
sobre o que segue: * Para qual finalidade o veículo corsa de placas ABM – 5620 de uso exclusivo da 
Secretaria Municipal de Saúde, se encontrava no município de Ivaiporã na data de 12/04/2018, 
sendo o mesmo conduzido pelo servidor Lucimar Pinto em companhia do Diretor de Esportes senhor 
Jair Pio de Almeida, que colocado em única discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta; 
PROJETO DE LEI Nº. 003/2018 DO LEGISLATIVO: SÚMULA: Institui a campanha de prevenção aos 
acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, denominada de “ABRIL VERDE” no âmbito do 
município de Ariranha do Ivaí e dá outras e dá outras providências, que colocado em primeira 
discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº.017 /2018 - SÚMULA: 
Institui o Dia Municipal da Consciência Evangélica no município de Ariranha do Ivaí e dá outras 
providências, que colocado em terceira e última discussão e votação, foi aprovado pela maioria 
absoluta; PROJETO DE LEI Nº.018 /2018 - SÚMULA: Estabelece o horário de funcionamento dos 
bares e similares no município de Ariranha do Ivaí e dá outras providências, que colocado em 
terceira e última discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº 
030/2018 - SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional 
Especial no orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá 
outras providências, que colocado em primeira discussão e votação, foi aprovado pela maioria 
absoluta e PROJETO DE LEI Nº 031/2018 - SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a 
abertura de Crédito Adicional Suplementar no orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o 
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exercício financeiro de 2018 e dá outras providências, que colocado em primeira discussão e 
votação, foi aprovado pela maioria absoluta. Nada mais tendo a tratar na ordem do dia, o presidente 
deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. Fizeram uso da palavra: 
Vereador Valdemar Hort: Fez indicações verbais; parabenizou os organizadores do evento da 
cavalgada e comentou algumas falhas que ocorreram e que devem melhorar na próxima. Vereador 
Antonio Marcos Vicentino: Apoiou a indicação do vereador Valdemar Hort; comentou o evento da 
cavalgada; enalteceu os servidores que trabalharam para que o evento pudesse acontecer; ressaltou 
a entrega dos veículos e do rolo compactador; fez cobranças ao setor de obras para que providencie 
serviços de limpeza nas ruas doo município e das bocas de lobo; cobrou também o melhoramento 
do ginásio de esportes e a contratação de mais servidores para o setor. Vereador Tiago Epifânio da 
Silva: Agradeceu e elogiou o secretário do setor rodoviário pelos trabalhos que está 
desempenhando; agradeceu os organizadores da cavalgada pela realização do evento; comentou a 
liberação de recurso para a aquisição de novos aparelhos de fisioterapia; convidou a população para 
participarem da final do campeonato de futsal no final de semana; ressaltou a importância da 
participação de todos; agradeceu os responsáveis da vigilância sanitária e do setor da agricultura 
pelos serviços que estão executando de revitalização das minas de água; comentou o requerimento 
de autoria dos vereadores Geibison silva de Matos e Flávio Prachun. Vereador Vilmar de Almeida: 
parabenizou todos os envolvidos na realização do evento da cavalgada; parabenizou o secretário e 
diretor do setor de esportes pelos trabalhos que estão desenvolvendo; elogiou o serviço de 
segurança do evento; comentou o requerimento supracitado e esclareceu o ocorrido. Vereador 
Geibison Silva de Matos: comentou e justificou a autoria do requerimento, o qual provavelmente 
não será respondido pelo executivo; ressaltou que tomará as providências junto ao ministério 
público com relação ao não atendimento do prefeito aos pedidos de informações; cobrou do 
prefeito quais medidas serão tomadas contra o funcionário que tirou o portão do pátio da 
prefeitura, e que após o pedido de informações, devolveu no mesmo local; comentou brevemente o 
projeto referente a instituição do Abril Verde, sendo o mesmo imposto pelo Ministério do Trabalho; 
ressaltou o serviço de revitalização das minas de água e falou de um recurso que será investido na 
construção de poços artesianos; fez indicações verbais; agradeceu ao deputado Sergio Souza pela 
liberação da emenda do rolo compactador; fez críticas à administração. Vereador Celso Kusminski; 
apoiou os requerimentos e indicações; parabenizou todos os envolvidos na cavalgada ecológica; 
comentou o evento; parabenizou o deputado Sérgio Souza pela entrega do rolo compactador e 
também aos membros do COMSEG pela restauração do veículo da patrulha rural; parabenizou o 
atleta Leonel por representar o município em um campeonato nacional, do qual foi campeão. 
Vereador Flávio Prachun; comentou a indicação de sua autoria; reforçou o convite para a final do 
campeonato de futsal e também para outros campeonatos; fez críticas construtivas ao evento da 
cavalgada; fez indicação verbal. Ninguém mais para fazer uso da palavra, o presidente passou para 
suas CONSIDERAÇÕES FINAIS: parabenizou os servidores que se dispõe a prestar serviços em outros 
setores além do qual é lotado; comentou que esteve reunido com algumas autoridades para pleitear 
uma obra de pedras irregulares ligando o município de Ivaiporã até a comunidade do Alecrin; 
parabenizou todos os envolvidos na cavalgada ecológica; enalteceu a pessoa do servidor e ex 
vereador Enéas por ter sido o primeiro mentalizador do evento. Enalteceu o serviço de segurança do 
evento; parabenizou o setor rodoviário pelos serviços realizados; reforçou o pronunciamento do 
vereador Thiago Epifânio da Silva com relação aos serviços nas minas de água e pediu prioridade dos 
serviços em minas de mais necessidade; convidou todos para a final do campeonato; informou a 
saldo bancário da câmara; comunicou o adiamento da sessão para quarta-feira devido ao feriado. 
Em seguida agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a 
subscrevi e assino. 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 
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______________________________ ______________________________ 

Valdemar Hort 
Vereador 

 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 031/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
Aos vinte e três dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, após a sessão ordinária, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino, 
Geibison Silva de Matos, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Flávio Prachun, e Thiago Epifânio da 
Silva. Estava ausente o vereador Fabrício Dolla dos Santos. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de 
palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a 
leitura do edital de convocação e logo após da ORDEMM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 030/2018 - 
SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Especial no 
orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 
providências, que colocado em segunda discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta e 
PROJETO DE LEI Nº 031/2018 - SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de 
Crédito Adicional Suplementar no orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício 
financeiro de 2018 e dá outras providências, que colocado em segunda discussão e votação, foi 
aprovado pela maioria absoluta. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de 
todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 032/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 09:00 horas, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino, 
Geibison Silva de Matos, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Flávio Prachun, Fabrício Dolla dos 
Santos e Thiago Epifânio da Silva. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a 
todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição 
ouvissem um texto bíblico. Em seguida o presidente determinou a leitura do edital de convocação e 
logo após da ORDEMM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 030/2018 - SÚMULA: Autoriza o Executivo 
Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Especial no orçamento do Município de Ariranha 
do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências, que colocado em terceira e 
última discussão e votação, foi aprovado por unanimidade e PROJETO DE LEI Nº 031/2018 - 
SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Suplementar no 
orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 
providências, que também colocado em terceira e última discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 
sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 033/2018 – SESSÃO ORDINÁRIA 
 
Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 19:00 horas, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Geibison Silva de Matos, Celso Kusminski, 
Vilmar de Almeida, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun, e Thiago Epifânio da Silva. Estavam 
ausentes os vereadores Valdemar Hort e Antônio Marcos Vicentino. Após constatar “quórum” 
regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma 
salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura da 
ata da sessão ordinária anterior, a qual colocada em discussão e votação, foi aprovada pela maioria 
absoluta. Logo após o presidente determinou a leitura do EXPEDIENTE: Ofícios da prefeitura 
municipal encaminhando leis sancionadas e projeto de lei; Ofícios da prefeitura municipal 
encaminhando respostas aos requerimentos de nº. 024 e 025/2017 e 002, 006, 009,010/2018; Ofício 
do responsável pelo setor de vigilância sanitária do município – resposta ao ofício nº. 023/20018 da 
Câmara solicitando parecer técnico referente ao acúmulo de lixo no terreno localizado ao lado do 
ginásio municipal; Indicação nº. 042/2018 de autoria do Vereador Geibison Silva de Matos - INDICA 
ao chefe do Poder Executivo Municipal que determine ao setor competente, tomar as providências 
necessárias para proceder os serviços de revisão em todos os caminhões do setor rodoviário; 
Indicação nº. 043/2018 de autoria do Vereador Flávio Prachun - INDICA ao chefe do Poder Executivo 
Municipal que determine ao setor competente, providenciar os serviços de restauração no carreador 
da propriedade do Senhor Vanderlei Justino, bem como os serviços de revitalização na mina de água 
que há na mesma; requerimento nº. 13/2018 de autoria do vereador Fabrício Dolla dos Santos – 
REQUER que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando que o mesmo determine ao setor competente, proceder um estudo 
viabilizando a execução de um projeto para calçamento com pedras irregulares nas ruas que ficam 
ao redor da escola que está sendo construída no município e PROJETO DE LEI Nº 032/2018 - 
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências. 
Terminada a leitura do expediente, o presidente deixou a palavra livre com relação a matéria lida. 
Ninguém querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para a ORDEM DO DIA: - 
Requerimento nº. 13/2018 de autoria do vereador Fabrício Dolla dos Santos – REQUER que, após 
lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando 
que o mesmo determine ao setor competente, proceder um estudo viabilizando a execução de um 
projeto para calçamento com pedras irregulares nas ruas que ficam ao redor da escola que está 
sendo construída no município; que colocado em única discussão e votação, foi aprovado pela 
maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº. 003/2018 DO LEGISLATIVO: SÚMULA: Institui a campanha de 
prevenção aos acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, denominada de “ABRIL VERDE” no 
âmbito do município de Ariranha do Ivaí e dá outras e dá outras providências; que colocado em 
segunda discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta e PROJETO DE LEI Nº 032/2018 - 
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; que 
colocado em primeira discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta. Nada mais havendo 
para a ordem do dia, o presidente deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos 
vereadores. Fizeram uso da palavra: Vereador Fabrício; fez breve comentário referente ao 
requerimento de sua autoria, ressaltando a necessidade e importância do atendimento o mais 
rápido possível. Vereador Vilmar de Almeida; parabenizou todos os envolvidos na final do 
campeonato de futsal realizado no final de semana, enaltecendo o evento e também todo o pessoal 
da associação que organizou o torneio ocorrido no dia primeiro de maio; apoiou todas as indicações 
e ressaltou o requerimento de autoria do vereador Fabrício; fez indicação verbal. Vereador Celso 
Kusminski; manifestou apoio às indicações; ressaltou o requerimento de autoria do vereador 
Fabrício e estendeu o pedido para que seja feito o calçamento em todas as ruas que necessitam; 
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cobrou do setor de obras, a planilha que solicitou para que procedam os serviços nas ruas do 
município periodicamente; comentou a emenda de duzentos mil reais liberadas através do deputado 
Sandro Alex destinada ao Conselho Tutelar; solicitou o encaminhamento de um ofício à secretaria do 
setor de saúde pedindo informações de como está sendo gasto os recursos que o setor recebe 
através de emendas de alguns deputados; cobrou mais empenho do setor da saúde e assistência 
social na solução dos problemas de algumas pessoas do município que necessitam; criticou a demora 
do atendimento do setor de assistência social quando é preciso um parecer; ressaltou que é preciso 
adquirir mais equipamentos para a unidade de saúde e assim atender quem mais necessita; 
parabenizou todos os envolvidos na realização do campeonato e do torneio. Vereador Flávio 
Prachun; apoiou as indicações e ressaltou a importância e necessidade do atendimento ao 
requerimento do vereador Fabrício; fez indicação verbal; fez cobranças ao prefeito e secretário de 
saúde do por que não ter plantão no posto nos finais de semana; apoiou o pronunciamento do 
vereador Celso com relação as emendas que são liberadas para o município, das quais vários 
recursos ficam parados nas contas por não ter onde ser gasto; ressaltou que é preciso correr atrás do 
que será de serventia para o município; comentou as dificuldades em manter diversas obras 
concluídas no município. Vereador Geibison Silva de Matos; apoiou todas as indicações; ressaltou os 
pronunciamentos dos vereadores Celso e Flávio com relação ao setor da saúde; enalteceu o 
requerimento de autoria do vereador Fabrício fazendo breve comentário; comentou o serviço 
maquiado que fizeram no local onde se encontra o lixão em virtude do evento realizado no pátio da 
associação; fez críticas ao secretário rodoviário por não atender as pessoas que solicitam serviços do 
setor e que são de direito por lei; criticou a administração por nunca atender as indicações dos 
vereadores de sua base e por não cumprir as promessas feitas na época da campanha; comentou ter 
recebido a notícia de que o funcionário envolvido no sumiço do portão de propriedade do município, 
que se encontrava no pátio da prefeitura e após a solicitação de informações o mesmo reapareceu 
no local, foi exonerado na presente data, porém, ressaltou que não basta apenas exonerar, pois de 
acordo com o que consta na lei orgânica, o funcionário cometeu crime e tem que ser 
responsabilizado via justiça; pediu ao presidente para tomar as providências. Ninguém mais 
querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS: enalteceu e 
ressaltou a importância do atendimento ao requerimento do vereador Fabrício; apoiou o 
pronunciamento do vereador Celso com relação ao setor da saúde e comentou um fato ocorrido 
com pessoa de sua família; esclareceu a questão da falta de plantão nos finais de semana, segundo 
informações do próprio secretário do setor; parabenizou os secretários da saúde e do rodoviário 
pelo esforço e pela execução de diversos serviços; parabenizou todas as pessoas que contribuíram 
de alguma forma na realização do campeonato e do torneio ocorrido no dia primeiro de maio; 
enalteceu a pessoa do prefeito por estar à frente de todos os trabalhos e eventos que são realizados 
no município. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que 
eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 

Flavio Prachum 
Vereador 
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______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 034/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, após a sessão ordinária, na sede deste 
Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do presidente 
José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Geibison Silva de Matos, Celso Kusminski, Vilmar de 
Almeida, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun, e Thiago Epifânio da Silva. Estavam ausentes os 
vereadores Valdemar Hort e Antônio Marcos Vicentino. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de 
palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura do edital 
de convocação e logo após da ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 032/2018 - SÚMULA: Abre 
Crédito Adicional Suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no orçamento do Município de 
Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; que colocado em 
segunda discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta. Nada mais tendo a tratar, o 
presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a 
subscrevi e assino. 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 035/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 09:00 horas, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Geibison Silva de Matos, Antonio Vicentino 
da Silva, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun, e Thiago 
Epifânio da Silva. Estava ausente o vereador Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de 
palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura do edital 
de convocação e logo após da ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 032/2018 - SÚMULA: Abre 
Crédito Adicional Suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no orçamento do Município de 
Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; que colocado em 
terceira e última discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta. Nada mais tendo a tratar, 
o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a 
subscrevi e assino. 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 036/2018 – SESSÃO ORDINÁRIA 
 

Aos sete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 19:00 horas, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Geibison Silva de Matos, Celso Kusminski, 
Vilmar de Almeida, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun, Valdemar Hort, Antônio Marcos 
Vicentino e Thiago Epifânio da Silva. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a 
todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição 
ouvissem um texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a 
qual colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Logo após o presidente 
determinou a leitura do EXPEDIENTE: Indicação nº. 044/2018 de autoria do Vereador Valdemar Hort - 
INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal que determine ao setor competente, proceder serviço 
de restauração em duas pontes localizadas na comunidade do Barraquinha, mais precisamente na 
ponte que dá acesso à propriedade do popular Juca e outra descendo sentido à propriedade do 
Senhor Marino até a propriedade do Senhor Geraldo; Indicação nº. 045/2018 de autoria do vereador 
Vilmar de Almeida - INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal, que determine ao setor 
competente, proceder a restauração da ponte localizada na comunidade do Rio Dezenove com o 
máximo de urgência possível, uma vez que a mesma se encontra em estado bem precário, colocando 
em risco os moradores da região que trafegam pelo local; Indicação nº. 046/2018 de autoria do 
vereador Flavio Prachun - INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal que determine ao setor 
competente, providenciar os serviços de manutenção nos aparelhos da academia ao ar livre instalada 
na comunidade de Nova Aliança, bem como a limpeza do local; Indicação nº. 047/2018 de autoria do 
vereador Geibison Silva de Matos - INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal que determine ao 
setor competente, proceder os serviços de restauração do carreador na propriedade do senhor 
Edmilson, localizada na comunidade do Quinhentos Alqueires, bem como agilizar a conclusão da 
ponte localizada na comunidade do Cem Alqueires. Terminada a leitura do expediente, o presidente 
deixou a palavra livre com relação a matéria lida. O vereador Geibison Silva de Matos, solicitou a 
palavra, o qual pediu para ser feito uma correção na indicação de sua autoria e apoiou as demais.  
Também pediu mais respeito e seriedade por parte dos secretários com relação ao atendimento às 
indicações dos vereadores. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para a 
ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº. 003/2018 DO LEGISLATIVO: SÚMULA: Institui a campanha de 
prevenção aos acidentes do trabalho e doenças ocupacionais, denominada de “ABRIL VERDE” no 
âmbito do município de Ariranha do Ivaí e dá outras e dá outras providências; que colocado em 
terceira e última discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo para a 
ordem do dia, o presidente deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. 
Fizeram uso da palavra: Vereador Celso Kusminsiki; comentou a importância dos serviços de 
cascalhamento em todos os carreadores existentes no município; parabenizou o setor da saúde pelos 
serviços prestados ao senhor Levino e demais pessoas que necessitam de cuidados; enalteceu os 
serviços prestados pelo servidor Rony em especial. Vereador Vilmar de Almeida; parabenizou os 
servidores do setor de obras pelos serviços iniciados na semana anterior; parabenizou os servidores e 
secretário do setor da saúde pelos serviços prestados em uma situação de emergência; felicitou todas 
as mães pela data de comemoração do seu dia e convidou a todas para participarem de um evento a 
ser realizado na próxima quinta-feira. Vereador Geibison Silva de Matos; solicitou moção de aplausos 
aos servidores Lourival Talarico e Cassimiro Verenka; parabenizou o senhor Rufino pelo empenho na 
realização do campeonato na comunidade do Barraquinha, o qual foi de iniciativa privada; 
enaltecendo o evento, pediu mais empenho da administração na valorização do setor de esportes; 
criticou a falta de incentivo aos atletas; solicitou a administração que providencie a identificação dos 
veículos que ainda se encontram sem adesivo oficial; cobrou o prefeito para que cumpra as promessas 
feitas durante a campanha, ressaltando a necessidade das casas populares. Vereador Antonio Marcos 
Vicentino; Justificou sua ausência na sessão ordinária anterior; apoiou as indicações; comentou a 
respeito de alguns serviços de restauração de estradas e carreadores bem como a restauração de 
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algumas pontes, os quais foram garantidos pelo secretário e prefeito que serão executados 
brevemente; comentou a possibilidade da sessão de uso de um terreno para a instalação de futuras 
empresas que beneficiará o município. Vereador Valdemar Hort; justificou sua ausência na sessão 
ordinária anterior; comentou alguns serviços de restauração de pontes que são de grande necessidade 
e que devem ter prioridade; parabenizou o secretário de saúde pelo serviço que desenvolve no 
município, ressaltando a doação de um colchão especial ao senhor Levino, o qual foi adquirido com 
recurso próprio do secretário. Vereador Thiago Epifânio da Silva; manifestou apoio às indicações dos 
vereadores Valdemar Hort e Geibison Silva de Matos as quais são de grande necessidade e urgência; 
ressaltou o pronunciamento do vereador Geibison com relação a execução do projeto das casas 
populares; parabenizou o secretário de saúde pelo gesto solidário de doação de um colchão especial 
ao senhor Levino. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para suas 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: apoiou as indicações, ressaltando a de autoria do vereador Geibison; fez 
indicação verbal; enalteceu o gesto do secretário de saúde de doação do colchão ao senhor Levino; fez 
agradecimentos a todos os servidores do setor da saúde pelos serviços que prestam em prol da 
comunidade; parabenizou todas as mães pela passagem do dia; reforçou o convite para o evento em 
comemoração ao dia da mães e das mulheres; parabenizou todos os envolvidos na realização do 
campeonato na comunidade do Barraquinha; parabenizou o morador Alexandre Gomes Furlan por ter 
sido vencedor em um campeonato de trilheiros, enaltecendo o nome de Ariranha do Ivaí em toda a 
região e comentou a possibilidade de em breve estar sendo realizado o evento também no município; 
comentou futura expansão dos serviços odontológicos no setor da saúde e também as dificuldades 
enfrentadas quando uma empresa de longe do município ganha uma licitação. Nada mais tendo a 
tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que 
a subscrevi e assino. 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 037/2018 – SESSÃO ORDINÁRIA 
 

Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 19:00 horas, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Geibison Silva de Matos, Celso Kusminski, 
Vilmar de Almeida, Fabrício Dolla dos Santos, Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino e Thiago 
Epifânio da Silva. Estava ausente o vereador Flavio Prachun. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas 
e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura da ata da sessão 
ordinária anterior, a qual colocada em discussão e votação, foi aprovada pela maioria absoluta. Logo 
após o presidente determinou a leitura do EXPEDIENTE: Ofícios da prefeitura municipal 
encaminhando leis sancionadas; Ofícios da prefeitura municipal encaminhando respostas aos 
requerimentos sob nº. 022/2017, 007, 008, 012 e 013/2018; Ofícios da prefeitura municipal 
encaminhando projetos de leis; Indicação nº. 048/2018 de autoria do vereador José Aparecido de 
Oliveira – INDICA seja encaminhado expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando 
que determine ao setor competente proceder serviço de restauração e cascalho no carreador 
localizado na fazenda Nova Aliança, uma vez que na propriedade é produzido grande quantidade de 
produtos agrícolas, gado leiteiro e de corte, além de ser uma linha escolar; Indicação nº. 049/2018 de 
autoria do vereador Fabrício Dolla dos Santos - INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal, para 
que determine à Secretaria competente estudo que viabilize a colocação de tampa e a manutenção do 
bueiro/boca de lobo localizado na Rua Leonardo Dolla; Indicação nº. 050/2018 de autoria do vereador 
Fabrício Dolla dos Santos - INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal, para que determine ao 
setor competente da Prefeitura, realizar estudo e providências no sentido de implantar um redutor de 
velocidade tipo lombada na Rua João Alves Ferreira, próximo à APAE, mais precisamente em frente ao 
bar do Aurindo; Moção de Aplausos nº. 001/2018 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos - 
MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES aos senhores DORIVAL TALARICO e CASIMIRO VERENKA 
pelos relevantes serviços prestados como Servidores Públicos Municipais, ambos na função de 
motorista, condição na qual alcançaram a aposentadoria; Requerimento nº. 014/2017 de autoria dos 
vereadores- REQUEREM que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao 
Senhor Prefeito Municipal solicitando o envio a esta Casa de Leis de cópia integral dos autos do 
processo administrativo disciplinar instaurada pela portaria nº 45 de 26 de outubro de 2017, tendo 

como réu o servidor efetivo Sandro José Assis; PROJETO DE LEI Nº. 033 /2018 - SÚMULA: Acrescenta 
atribuição ao cargo de Agente Administrativo I e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº. 
034/2018 - SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL Suplementar por CANCELAMENTO no Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; 
PROJETO DE LEI Nº. 035/2018 - SÚMULA: Abre Crédito Suplementar por CANCELAMENTO no 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 
providências. Terminada a leitura do expediente, o presidente deixou a palavra livre com relação 
a matéria lida. O vereador Geibison Silva de Matos de posse da palavra, comentou o 
requerimento de autoria de todos os vereadores o qual requer que seja encaminhado expediente 
ao Senhor Prefeito Municipal solicitando o envio a esta Casa de Leis de cópia integral dos autos do 
processo administrativo disciplinar instaurada pela portaria nº 45 de 26 de outubro de 2017, tendo 
como réu o servidor efetivo Sandro José Assis. O orador pediu mais um requerimento para a próxima 
sessão solicitando cópia de todos os processos administrativos instaurados no executivo. Ninguém 
mais querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para a ORDEM DO DIA: Moção de Aplausos 
nº. 001/2018 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos - MOÇÃO DE APLAUSOS E 
CONGRATULAÇÕES aos senhores DORIVAL TALARICO e CASIMIRO VERENKA pelos relevantes serviços 
prestados como Servidores Públicos Municipais, na função de motoristas, condição na qual 
alcançaram a aposentadoria; Requerimento nº. 014/2017 de autoria dos vereadores- REQUEREM que, 
após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal 
solicitando o envio a esta Casa de Leis de cópia integral dos autos do processo administrativo 
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disciplinar instaurada pela portaria nº 45 de 26 de outubro de 2017, tendo como réu o servidor efetivo 
Sandro José Assis; ambos colocados em única discussão e votação e aprovados pela maioria absoluta; 

PROJETO DE LEI Nº. 033 /2018 - SÚMULA: Acrescenta atribuição ao cargo de Agente Administrativo 
I e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº. 034/2018 - SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL 

Suplementar por CANCELAMENTO no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o 
exercício financeiro de 2018 e dá outras providências e PROJETO DE LEI Nº. 035/2018 - SÚMULA: 
Abre Crédito Suplementar por CANCELAMENTO no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí 
para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; todos colocados em primeira 
discussão e votação e aprovados pela maioria absoluta. Nada mais tendo a tratar na ordem do 
dia, o presidente deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. Fizeram 
uso da palavra: Vereador Fabrício Dolla; comentou as indicações de sua autoria, solicitando ao chefe 
do Poder Executivo Municipal, para que determine à Secretaria competente estudo que viabilize a 
colocação de tampa e a manutenção do bueiro/boca de lobo localizado na Rua Leonardo Dolla e para 
que determine ao setor competente da Prefeitura, realizar estudo e providências no sentido de 
implantar um redutor de velocidade tipo lombada na Rua João Alves Ferreira, próximo à APAE, mais 
precisamente em frente ao bar do Aurindo. Vereador Valdemar Hort; comentou alguns serviços de 
restauração de pontes que necessitam de urgência; solicitou e elogiou serviços de restauração em 
algumas estradas; comentou provável execução de um projeto de calçamento com pedras irregulares 
ligando a comunidade do Alecrim ao município de Ivaiporã; manifestou condolências às famílias 
residentes no município que perderam entes queridos e também às famílias residentes na cidade de 
Ivaiporã que perderam alguns jovens em trágico acidente na semana anterior. Vereador Antônio 
Marcos Vicentino; fez cobranças e criticou à administração por ainda não ter atendido indicação dos 
vereadores solicitando equipamentos para a capela mortuária; apoiou as indicações apresentadas; 
saudou o novo secretário do setor de obras e serviços públicos; comentou alguns serviços de 
restauração de estradas e carreadores que tem urgência no atendimento. Vereador Celso Kusminski; 
manifestou apoio a todas as indicações; desejou boas-vindas ao novo secretário de obras e sérvios 
públicos; comentou os serviços que maior necessidade e que necessitam de manutenção 
periodicamente; comentou o serviço de restauração de uma ponte ligando a comunidade do Berro da 
Onça ao município de Ivaiporã que é de extrema necessidade; parabenizou o setor rodoviário por 
serviços que estão realizando em alguns locais e comentou outros necessários. Vereador Thiago 
Epifânio da Silva; parabenizou o setor da assistência social pela realização e organização do evento em 
comemoração ao dia das mães; comentou e elogiou o evento; parabenizou o novo secretário de obras 
pela nomeação e desejou boa sorte nos trabalhos; parabenizou e elogiou a administração 
comentando as conquistas e aquisições em benefício do município; elogiou os serviços de restauração 
realizados na estrada que dá acesso a comunidade do Rio Claro. Vereador Geibison Silva de Matos; fez 
indicações verbais; reforçou indicações que foram feitas anteriormente e que até o momento não 
foram atendidas; comentou a dificuldade que alguns motoristas enfrentam quando precisam arcar 
com as despesas por terem cometido infrações de trânsito, uma vez que está sendo descontado o 
montante total em parcela única, ao invés de continuar sendo parcelado como nas gestões anteriores; 
comentou o incêndio ocorrido no final de semana com veículos da prefeitura, reforçando o pedido de 
retirado dos que ainda restam no local, por ser um lugar inapropriado; agradeceu a família Chociai por 
ajudarem a conter o incêndio, usando equipamentos particulares; criticou o secretário rodoviário pela 
maneira que tem conduzido seu trabalho e cobrou atendimento às indicações dos vereadores; 
parabenizou o novo secretário de obras e serviços públicos por ter aceitado o desafio de comandar 
uma secretaria com várias dificuldades. Vereador Vilmar de Almeida; desejou boas-vindas ao novo 
secretário do setor de obras; comentou o incêndio ocorrido no final de semana, o qual acredita ter 
sido criminoso; fez indicação verbal; parabenizou o secretário rodoviário por serviços prestados, 
fazendo breve comentário em relação aos mesmos; comentou alguns serviços de restauração de 
estradas que estão sendo realizados por serem via projetos; solicitou alguns serviços de restauração 
de pontes. Ninguém mais para fazer uso da palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES 
FINAIS:  desejou boas-vindas ao novo secretário do setor de obras; manifestou  condolências às 
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famílias do município enlutadas recentemente; apoiou o pronunciamento do vereador Antônio 
Marcos Vicentino quanto a aquisição dos equipamentos para a capela mortuária; fez indicações 
verbais ao secretário de obras; comentou os serviços realizados na ponte do Rio Azul; parabenizou o 
vereador Fabrício pela indicação solicitando a implantação de um redutor de velocidade tipo lombada 
na Rua João Alves Ferreira, próximo à APAE, mais precisamente em frente ao bar do Aurindo, a qual é 
de extrema necessidade; fez breve comentário com relação ao incêndio ocorrido com veículos da 
prefeitura, reforçando a indicação do vereador Geibison solicitando o caminhão pipa para o 
município; fez indicação verbal; comunicou aos presentes que as contas da câmara municipal 
referente ao exercício de dois mil e dezessete já foram aprovadas pelo tribunal de contas. Nada mais 
tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a 
subscrevi e assino. 

 
 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 038/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
Aos quatorze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, após a sessão ordinária, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Geibison Silva de Matos, Antonio Marcos 
Vicentino, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Fabrício Dolla dos Santos, Valdemar Hort e Thiago 
Epifânio da Silva. Estava ausente o vereador Flavio Prachun. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de 
palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura do edital 
de convocação e logo após da ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº. 033 /2018 - SÚMULA: 

Acrescenta atribuição ao cargo de Agente Administrativo I e dá outras providências; PROJETO DE 
LEI Nº. 034/2018 - SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL Suplementar por CANCELAMENTO no 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 
providências; PROJETO DE LEI Nº. 035/2018 - SÚMULA: Abre Crédito Suplementar por 

CANCELAMENTO no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 
2018 e dá outras providências; todos colocados em segunda discussão e votação e aprovados 
pela maioria absoluta. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e 
encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 039/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
 
Aos quinze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 09:00 horas, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Geibison Silva de Matos, Antonio Marcos 
Vicentino, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Fabrício Dolla dos Santos, Valdemar Hort, Flavio 
Prachun e Thiago Epifânio da Silva. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a 
todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição 
ouvissem um texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura do edital de convocação e logo após da 

ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº. 033 /2018 - SÚMULA: Acrescenta atribuição ao cargo de 
Agente Administrativo I e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº. 034/2018 - SÚMULA: Abre 
Crédito ESPECIAL Suplementar por CANCELAMENTO no Orçamento do Município de Ariranha do 
Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº. 035/2018 - 
SÚMULA: Abre Crédito Suplementar por CANCELAMENTO no Orçamento do Município de 
Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; todos colocados 
em terceira e última discussão e votação e aprovados por unanimidade. Nada mais tendo a 
tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea 
Oliveira que a subscrevi e assino. 
 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 040/2018 – SESSÃO ORDINÁRIA 
 

Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 19:00 horas, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Geibison Silva de Matos, Celso Kusminski, 
Vilmar de Almeida, Flavio Prachun, Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino e Thiago Epifânio da 
Silva. Estava ausente o vereador Fabrício Dolla dos Santos. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas 
e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura da ata da sessão 
ordinária anterior, a qual colocada em discussão e votação, foi aprovada pela maioria absoluta. Logo 
após o presidente determinou a leitura do EXPEDIENTE: Ofícios da prefeitura municipal 
encaminhando leis sancionadas; Ofícios da prefeitura municipal encaminhando resposta ao 
requerimento nº. 014/2018 referente processo administrativo disciplinar; Ofícios da prefeitura 
municipal encaminhando projeto de lei nº. 036/2018; Indicação nº. 051/2018 de autoria do vereador 
Geibison Silva de Matos – INDICA ao chefe do poder executivo municipal que determine ao setor 
competente, proceder os serviços de restauração e limpeza da praça municipal, a qual é utilizada 
pelos alunos da APAE e do CEMEI na realização de atividades recreativas; Indicação nº. 052/2018 de 
autoria do vereador Geibison Silva de Matos – INDICA ao chefe do poder executivo municipal que 
determine ao setor competente, proceder um estudo viabilizando a possibilidade de conseguir através 
de convênio ou da própria frota municipal com recurso próprio, adaptação para um caminhão pipa, 
uma vez que no município existe veículo abandonada que servirá para este fim; Indicação nº. 
053/2018 de autoria do vereador Vilmar de Almeida – INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal 
que determine ao setor competente, proceder a instalação de um redutor de velocidade, tipo 
lombada, em frente à residência do senhor Amador Januário (popular Dodo), localizada na rua que dá 
acesso a estrada ligando nosso município ao Distrito de Santa Mariana no município de Manoel Ribas; 
Indicação nº. 054/2018 de autoria do vereador José Aparecido de Oliveira – INDICA seja encaminhado 
expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando que o mesmo determine ao setor 
competente, proceder a colocação de cascalho no local em frente a comunidade do Jardim da Curva, o 
qual serve de acostamento, e assim facilitar o embarque e desembarque de passageiros dos veículos; 
Indicação nº. 055/2018 de autoria do vereador José Aparecido de Oliveira – INDICA seja encaminhado 
expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando que o mesmo determine ao setor 
competente, proceder a restauração com cascalho no carreador da propriedade do Senhor Geraldino, 
localizada na comunidade do Jardim da Curva; Indicação nº. 056/2018 de autoria do vereador Celso 
Kusminski - INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal que determine ao setor competente, 
proceder serviço de roçada no campo de futebol localizado na comunidade do Riozinho; Indicação nº. 
057/2018 de autoria do vereador José Aparecido de Oliveira - INDICA seja encaminhado expediente 
ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que o mesmo determine ao setor competente, 
proceder a reabertura da estrada ligando a comunidade de Nova Aliança até a comunidade do Rio 
Azul; Requerimento nº. 015/2017 de autoria dos vereadores- REQUEREM que, após lido e aprovado 
em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal solicitando o envio a esta 
Casa de Leis de cópia integral dos autos de todos os processos administrativos disciplinares 
instaurados contra servidores do executivo; Requerimento nº. 016/2017 de autoria do vereador 
Geibison Silva de Matos - REQUER que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado 
expediente ao Senhor Prefeito Municipal solicitando o envio a esta Casa de Leis, de cópia do projeto 
para execução dos serviços de readequação da estrada ligando a sede do município até a comunidade 
do Rio Claro; Requerimento nº. 017/2017 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos - REQUER 
que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Sergio Januário de 
Moraes, digníssimo Secretário de Desenvolvimento do município, solicitando do mesmo, o envio a 
esta Casa de Leis de um relatório contendo quais os procedimentos usados para a retirada do lixo e 
entulhos acumulados em terrento baldio ao lado do estádio municipal, bem como informações do 

destino final dos mesmos; PROJETO DE LEI Nº. 036/2018 - SÚMULA: Cria o Fundo Municipal de 
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Educação do município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná e dá outras providências. Terminada 
a leitura do expediente, o presidente deixou a palavra livre com relação a matéria lida. Ninguém 
querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para a ORDEM DO DIA: Requerimento nº. 
015/2017 de autoria dos vereadores- REQUEREM que, após lido e aprovado em plenário, seja 
encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal solicitando o envio a esta Casa de Leis de cópia 
integral dos autos de todos os processos administrativos disciplinares instaurados contra servidores 
do executivo, que posto em única discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta; 
Requerimento nº. 016/2017 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos - REQUER que, após lido e 
aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal solicitando o envio 
a esta Casa de Leis, de cópia do projeto para execução dos serviços de readequação da estrada ligando 
a sede do município até a comunidade do Rio Claro, que posto em única discussão e votação, foi 
aprovado pela maioria absoluta; Requerimento nº. 017/2017 de autoria do vereador Geibison Silva de 
Matos - REQUER que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor 
Sergio Januário de Moraes, digníssimo Secretário de Desenvolvimento do município, solicitando do 
mesmo, o envio a esta Casa de Leis de um relatório contendo quais os procedimentos usados para a 
retirada do lixo e entulhos acumulados em terreno baldio ao lado do estádio municipal, bem como 
informações do destino final dos mesmos, que posto em única discussão, o vereador Geibison Silva de 
Matos usando a palavra, esclareceu o porquê da autoria do requerimento; os vereadores Valdemar 
Hort e Vilmar de Almeida se pronunciaram criticando a atitude do vereador Geibison pela autoria do 
requerimento, ressaltando que o mesmo não sabe o que quer; o vereador Antonio Marcos Vicentino 
também se pronunciou o qual manifestou apoio ao requerimento; logo após foi colocado em votação, 
e aprovado por cinco votos a favor, tendo dois contrários que foram dos vereadores Valdemar Hort e 

Vilmar de Almeidda; PROJETO DE LEI Nº. 036/2018 - SÚMULA: Cria o Fundo Municipal de Educação 
do município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná e dá outras providências, que posto em 
primeira discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta. Nada mais havendo para a 
ordem do dia, o presidente deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. 
Fizeram uso da palavra: Vereador Celso Kusminski; apoiou as indicações apresentadas; comentou a 
indicação de sua autoria; informou novos recursos liberados através de emendas do deputado 
Reinhold Stephanes Junior; fez agradecimentos aos setores rodoviário e de saúde pelo pronto 
atendimento à sua solicitação visando melhorar as condições para tratamento de saúde de um 
munícipe o qual veio a falecer recentemente; manifestou condolências às famílias enlutadas; 
parabenizou o setor rodoviário pela conclusão da obra de recuperação da estrada ligando o município 
à comunidade do Rio Claro. Vereador Geibison Silva de Matos; comentou os requerimentos de sua 
autoria; ressaltou que as secretarias responsáveis é que devem prestar as informações solicitadas, 
reiterou algumas indicações que fez anteriormente. Vereador Vilmar de Almeida; parabenizou os 
setores rodoviário, de saúde e de obras pelos serviços que estão executando; parabenizou o deputado 
Villmar Recheimback pela liberação de mais uma emenda para a compra de um caminhão que será 
usado na coleta de lixo; fez esclarecimentos com relação ao destino dos entulhos questionado pelo 
vereador Geibison; criticou a posição do vereador em relação à administração. Vereador Antonio 
Marcos Vicentino; questionou o pronunciamento do vereador Vilmar de Almeida quando mencionou 
que vereadores querem atrapalhar a administração fazendo críticas e cobranças sem fundamento; 
ressaltou que são vereadores para aprovar projetos que beneficiem a população, mas também para 
cobrar o que for necessário; comentou alguns serviços de restauração de estradas e de pontes que 
ainda não foram concluídos e outros também necessários. Vereador Flavio Prachun; justificou sua 
ausência na sessão ordinária anterior; fez indicações verbais; apoiou e reforçou o requerimento de 
autoria do Vereador Geibison solicitando informação sobre o destino dos lixos que estavam 
armazenados em terreno ao lado do estádio municipal; esclareceu os motivos da preocupação com o 
destino do lixo; fez reclamação com relação a situação precária que se encontra um veículo tipo 
caminhão, pertencente ao município, o qual está prejudicando o estado de saúde física de um 
servidor. Vereador Valdemar Hort; manifestou condolências às famílias enlutadas; parabenizou o 
setor de saúde pelo pronto atendimento às famílias que precisaram de serviços com urgência; 
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comentou recentes perdas de membros de sua família; parabenizou o setor rodoviário pelos serviços 
realizados em algumas estradas, nominando algumas. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o 
presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Manifestou sentimentos às famílias enlutadas; 
apoiou as indicações e comentou a de sua autoria; comentou que o município possui vários veículos 
recebidos através de emendas liberados por alguns deputados e que poderão acarretar mais despesas 
com o tempo; ressaltou que é preciso solicitar emendas com recursos para outros tipos de aquisições; 
parabenizou o setor rodoviário pelos serviços realizados de restauração das estradas nas comunidades 
do Rio Claro e Alecrin; parabenizou e elogiou as secretarias em geral; reiterou algumas indicações que 
precisam ser atendidas com urgência; informou saldo bancário da câmara. Nada mais tendo a tratar, 
agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscreví e assino. 
 
 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 041/2018 – SESSÃO ORDINÁRIA 
 

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 19:00 horas, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Fabrício Dolla dos Santos, Geibison Silva de 
Matos, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Flavio Prachun, Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino 
e Thiago Epifânio da Silva. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para 
que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um 
texto bíblico. Logo após, o presidente convidou o prefeito que se fazia presente na sessão, a compor a 
mesa. Em seguida, determinou a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a qual colocada em 
discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Logo após o presidente determinou a leitura do 
EXPEDIENTE: Ofícios da prefeitura municipal encaminhando projetos de leis; Indicação nº 058/2018 
de autoria do Vereador Flávio Prachun - INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal que determine 
ao setor competente, providenciar os serviços de limpeza da quadra de esportes da comunidade do 
Alecrim, bem como providenciar o conserto das traves; Indicação nº 059/2018 de autoria do Vereador 
Flávio Prachun -INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal que determine ao setor competente, 
proceder serviço de cascalhamento na saída para a estrada que liga a sede do município ao distrito de 
Santa Mariana que pertence ao município de Manoel Ribas; Requerimento nº. 018/2017 de autoria 
do vereador Geibison Silva de Matos - REQUER que, após lido e aprovado em plenário, seja 
encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando do mesmo o envio a esta Casa de 
Leis de um relatório contendo todos os gastos gerados para a execução dos serviços de recuperação 
da estrada que liga o município até a comunidade do Rio Claro e da estrada ligando as comunidades 
do Salto do Ariranha e Bairro Setenta, bem como cópia dos documentos que comprovem os referidos 
gastos; PROJETO DE LEI Nº 037/2018 – SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 
2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 038/2018 - SÚMULA: Abre Crédito Adicional 
Suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, 
para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 039/2018 - SÚMULA: 
Abre Crédito Adicional Suplementar por CANCELAMENTO para o Orçamento do Município de Ariranha 
do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 040/2018 - 
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; PROJETO 
DE LEI Nº 041/2018 – SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 
providências; PROJETO DE LEI Nº 042/2018 – SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 
2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 043/2018 – SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por 
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício 
financeiro de 2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 044/2018 – SÚMULA: Abre Crédito 
ESPECIAL no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá 
outras providências. Terminada a leitura do expediente, o presidente passou a palavra ao prefeito 
municipal, o qual fez esclarecimentos e passou informações com relação aos projetos constantes da 
pauta do dia. Após o pronunciamento do prefeito Augusto Aparecido Cicato, o presidente deixou a 
palavra livre com relação a matéria lida. O vereador Geibison Silva de Matos de posse da palavra, 
comentou o requerimento de sua autoria. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o Presidente 
passou para a ORDEM DO DIA: Requerimento nº. 018/2017 de autoria do vereador Geibison Silva de 
Matos - REQUER que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando do mesmo o envio a esta Casa de Leis de um relatório contendo todos 
os gastos gerados para a execução dos serviços de recuperação da estrada que liga o município até a 
comunidade do Rio Claro e da estrada ligando as comunidades do Salto do Ariranha e Bairro Setenta, 
bem como cópia dos documentos que comprovem os referidos gastos; que posto em única discussão 
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e votação, foi aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 036/2018 - SÚMULA: Cria o Fundo 
Municipal de Educação do município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná e dá outras providências; 
que posto em segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº 
037/2018 – SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 
providências; PROJETO DE LEI Nº 038/2018 - SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por 
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício 
financeiro de 2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 039/2018 - SÚMULA: Abre Crédito 
Adicional Suplementar por CANCELAMENTO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para 
o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 040/2018 - SÚMULA: 
Abre Crédito Adicional Suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município 
de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 
041/2018 – SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; PROJETO 
DE LEI Nº 042/2018 – SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 
providências; PROJETO DE LEI Nº 043/2018 – SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 
2018 e dá outras providências e PROJETO DE LEI Nº 044/2018 – SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL no 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 
providências; sendo todos os projetos colocados em primeira discussão e votação e aprovados por 
unanimidade. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, o presidente deixou a palavra livre 
para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. Fizeram uso da palavra: Vereador Geibison Silva de 
Matos; fez críticas à administração por falta de planejamento na execução dos serviços; comentou o 
não atendimento a uma indicação de sua autoria; fez indicações verbais; ressaltou que alguns serviços 
são executados devido ás pressões feitas por alguns vereadores; comentou o pronunciamento do 
vereador Vilmar de Almeida na sessão ordinária anterior, o qual alegou que há vereadores que só 
querem atrapalhar a administração e questionou a quem se referia; ressaltou que os vereadores 
aprovam todos os projetos que o executivo encaminha a este Poder, dando condições para a 
administração trabalhar em prol do município; comentou o não atendimento do setor de saúde a um 
morador do município que necessita de uma cirurgia com urgência. Vereador Celso Kusminski; 
parabenizou a administração na pessoa do prefeito e também os deputados que correm atrás de 
recursos para o município; enalteceu as obras que estão sendo realizadas no município e outras já 
concluídas; ressaltou que é preciso haver críticas construtivas e desta forma contribuir para a melhoria 
na administração do município. Vereador Antonio Marcos Vicentino; manifestou apoio às indicações 
apresentadas e ressaltou a necessidade no atendimento a indicação do vereador Geibison; ressaltou 
que os vereadores devem cobrar da administração atendimento à população e também fiscalizar e 
aprovar projetos que beneficiem o município; agradeceu ao setor saúde pelo pronto atendimento a 
uma situação de urgência com um morador da sua comunidade e também à sua pessoa; solicitou 
empenho do prefeito nos trabalhos que precisam ser realizados no município. Vereador Vilmar de 
Almeida; parabenizou os secretários em geral pelos trabalhos que desempenham no município e 
também o prefeito municipal pelas conquistas; respondeu o questionamento do vereador Geibison 
com relação ao seu pronunciamento na sessão ordinária anterior; ressaltou que o vereador em 
questão está sempre incomodado com o desempenho da administração; fez esclarecimentos com 
relação a alguns serviços do setor rodoviário iniciados que estão pendentes e o porquê de outros não 
poderem ter sido concluídos da forma prevista; ressaltou que o vereador deve interar-se melhor dos 
acontecimentos no município e também que há normas a serem cumpridas para poder usufruir de 
alguns recursos. Vereador Flávio Prachun; fez indicação verbal justificando a autoria; apoiou o 
pronunciamento do vereador Geibison no que se refere a falta de planejamento da administração nos 
setores rodoviário e de agricultura; citou algumas situações; sugeriu ao prefeito fazer a troca das 
lâmpadas para iluminação pública por lâmpadas de led, ressaltando os pontos positivos; cobrou do 
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prefeito municipal esclarecimentos sobre os procedimentos para a realização dos serviços de 
restauração das estradas através do consórcio intermunicipal. Vereador Thiago Epifânio da Silva; 
agradeceu a presença do prefeito na sessão para fazer esclarecimentos com relação aos projetos; 
apoiou a indicação do vereador Geibison; pediu ao prefeito visitar o local para tomar conhecimento da 
situação e desta forma decidir o trabalho que deverá ser realizado. Vereador Valdemar Hort; fez 
indicações verbais;; parabenizou o prefeito pelas conquistas; enalteceu as obras que estão sendo 
realizadas; comentou alguns serviços de restauração de pontes que necessitam ser executadas. 
Vereador Fabrício Dolla dos Santos; agradeceu ao prefeito por serviços realizados por indicação de sua 
autoria; reforçou sua indicação para a colocação de um redutor de velocidade em frente ao bar do 
Aurindo, justificando a urgência no atendimento. Ninguém mais para fazer uso da palavra, o 
presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS: Agradeceu o prefeito pelos esclarecimentos dos 
projetos; enalteceu a pauta da sessão por estar cheia de coisas boas para o bem do município 
motivando a luta política dos vereadores; parabenizou e agradeceu o secretário do setor da 
agricultura pelo empenho em atender uma solicitação sua; parabenizou e enalteceu a pessoa do 
prefeito pelo empenho em busca de recursos para o município; ressaltou algumas conquistas; 
parabenizou o secretário de obras por serviços realizados; comentou as responsabilidades em estar à 
frente da administração de um poder público; citou exemplos; comentou o serviço de restauração da 
estrada que dá acesso à comunidade do Salto do Ariranha; parabenizou os secretários em geral pelos 
trabalhos que realizam frente aos seus setores; comunicou a abertura do edital de concurso da 
câmara. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu 
Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
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ATA Nº. 042/2018 – SESSÃO EXTRORDINÁRIA 
 

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, após a sessão ordinária, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Fabrício Dolla dos Santos, Geibison Silva de 
Matos, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Flavio Prachun, Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino 
e Thiago Epifânio da Silva. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para 
que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um 
texto bíblico. Em seguida determinou a leitura do edital de convocação e logo após da ORDEM DO 
DIA: PROJETO DE LEI Nº 037/2018 – SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 
2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 038/2018 - SÚMULA: Abre Crédito Adicional 
Suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, 
para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 039/2018 - SÚMULA: 
Abre Crédito Adicional Suplementar por CANCELAMENTO para o Orçamento do Município de Ariranha 
do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 040/2018 - 
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; PROJETO 
DE LEI Nº 041/2018 – SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 
providências; PROJETO DE LEI Nº 042/2018 – SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 
2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 043/2018 – SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por 
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício 
financeiro de 2018 e dá outras providências e PROJETO DE LEI Nº 044/2018 – SÚMULA: Abre Crédito 
ESPECIAL no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá 
outras providências; sendo todos os projetos colocados em segunda discussão e votação e aprovados 
por unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 
sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
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ATA Nº. 043/2018 – SESSÃO EXTRORDINÁRIA 
 

Aos vinte e nove dias do mês de maio do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 09:00 horas, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Fabrício Dolla dos Santos, Geibison Silva de 
Matos, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Flavio Prachun, Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino 
e Thiago Epifânio da Silva. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para 
que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um 
texto bíblico. Em seguida determinou a leitura do edital de convocação e logo após da ORDEM DO 
DIA: PROJETO DE LEI Nº 037/2018 – SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 
2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 038/2018 - SÚMULA: Abre Crédito Adicional 
Suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, 
para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 039/2018 - SÚMULA: 
Abre Crédito Adicional Suplementar por CANCELAMENTO para o Orçamento do Município de Ariranha 
do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 040/2018 - 
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; PROJETO 
DE LEI Nº 041/2018 – SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 
providências; PROJETO DE LEI Nº 042/2018 – SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 
2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 043/2018 – SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por 
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício 
financeiro de 2018 e dá outras providências e PROJETO DE LEI Nº 044/2018 – SÚMULA: Abre Crédito 
ESPECIAL no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá 
outras providências; sendo todos os projetos colocados em terceira e última discussão e votação e 
aprovados por unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e 
encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
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ATA Nº. 044/2018 – SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 19:00 horas, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Fabrício Dolla dos Santos, Geibison Silva de 
Matos, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Flavio Prachun, Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino 
e Thiago Epifânio da Silva. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para 
que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um 
texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a qual colocada em 
discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Logo após o presidente determinou a leitura do 
EXPEDIENTE: Ofício da prefeitura municipal encaminhando leis sancionadas; Ofício da secretaria de 
saúde encaminhando relatório de emendas; Indicação nº 060/2018 de autoria do Vereador Flávio 
Prachun - INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal que determine ao setor competente, 
proceder a execução de uma caixa de contenção de água na estrada que dá acesso à propriedade do 
Senhor Osvaldo Onesko, mais precisamente em frente à propriedade do Senhor Dirceu Romagnole; 
Indicação nº 061/2018 de autoria do Vereador Geibison Silva de Matos - INDICA ao chefe do Poder 
Executivo Municipal que determine ao setor competente, proceder os serviços de restauração da 
calçada localizada próxima a este Poder, a qual encontra-se em condições precárias, colocando em 
risco moradores que trafegam pelo local; Indicação nº 062/2018 de autoria do Vereador Geibison Silva 
de Matos - INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal que determine ao setor competente, 
proceder os serviços de restauração da cabeceira da ponte que dá acesso à comunidade do Setenta 
Alqueires e desta forma, prevenir causar danos maiores aos moradores da região; PROJETO DE LEI 
LEGISLATIVO Nº. 004/2018 - SÚMULA: Fica proibida a compra e venda do direito de sepultura e/ou 
carneira do cemitério do município de Ariranha do Ivaí e dá outras providências. Terminada a leitura 
do expediente, o presidente deixou a palavra livre com relação a matéria lida. Ninguém querendo 

fazer uso da palavra, o presidente passou para a ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº. 036/2018 - 
SÚMULA: Cria o Fundo Municipal de Educação do município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná 
e dá outras providências; que colocado em terceira e última discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade. Nada mais tendo a tratar na ordem do dia, o presidente deixou a palavra livre para as 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. Fizeram uso da palavra: Vereador Vilmar de Almeida; 
felicitou o vereador Geibison Silva de Matos pela passagem de aniversário natalino; comentou o 
porquê da autoria do projeto de lei que proibi a compra e venda do direito de sepultura e/ou carneira 
do cemitério do município de Ariranha do Ivaí e solicitou o apoio dos demais vereadores. Vereador 
Antonio Marcos Vicentino; felicitou o vereador Geibison; apoiou o projeto de autoria do vereador 
Vilmar de Almeida; comentou os serviços de restauração de estradas que ainda estão pendentes. 
Vereador Flávio Prachun; desejou felicitações ao vereador Geibison; pediu o envio de expediente ao 
prefeito municipal para que o mesmo oficie o DER Paraná, a fim de que tomem providências na 
execução de reparos em vários trechos ao longo da rodovia estadual Nelson Petrassi. Vereador 
Geibison Silva de Matos; agradeceu as felicitações; comentou e enalteceu o projeto de autoria do 
vereador Vilmar de Almeida manifestando total apoio; comentou suas indicações e apoiou as demais; 
comentou a necessidade de melhorias nas calçadas do município. Ninguém mais querendo fazer uso 
da palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Felicitou o vereador Geibison; 
parabenizou o vereador Vilmar de Almeida pela autoria do projeto; apoiou a solicitação do vereador 
Flávio Prachun; comunicou o início das inscrições para o concurso a ser realizado pela câmara. Nada 
mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que 
a subscrevi e assino. 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 



 
 

159 
 

 
______________________________ ______________________________ 

Valdemar Hort 
Vereador 

 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 045/2018 – SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 19:00 horas, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Fabrício Dolla dos Santos, Geibison Silva de 
Matos, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Flavio Prachun, Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino 
e Thiago Epifânio da Silva. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para 
que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um 
texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a qual colocada em 
discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Logo após o presidente determinou a leitura do 
EXPEDIENTE: Ofício do Ministério Público Federal (Procuradoria Regional Eleitoral), encaminhando 
instruções de alimentação do SisConta eleitoral; Ofício da Secretaria Municipal de Agricultura, 
encaminhando resposta ao requerimento nº. 017/2018 de autoria do Vereador Geibison Silva de 
Matos; Ofícios da prefeitura municipal encaminhando projetos de leis; Indicação nº. 063/2018 de 
autoria do vereador Geibison Silva de Matos – INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal que 
determine ao setor competente, proceder os serviços de restauração e colocação de cascalho na 
estrada da comunidade do Rio 19;PROJETO DE LEI Nº 045/2018 – SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL 
por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR no Orçamento do Município de Ariranha do 
Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 046/2018 – 
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar ESPECIAL por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 
ANTERIOR no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá 
outras providências; PROJETO DE LEI Nº 047/2018 – SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar 
ESPECIAL por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o 
exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 048/2018 – SÚMULA: Abre 
Crédito ESPECIAL por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do 
Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências. Terminada a leitura do expediente o 
presidente deixou a palavra livre com relação a matéria lida. O vereador Geibison Silva de Matos pediu 
a palavra, o qual comentou a resposta do setor de agricultura ao requerimento de sua autoria 
solicitando informações quanto ao destino final do lixo que se encontrava próximo ao estádio 
municipal. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para a ORDEM DO DIA: 
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº. 004/2018 - SÚMULA: Fica proibida a compra e venda do direito de 
sepultura e/ou carneiro do cemitério do município de Ariranha do Ivaí e dá outras providências; 
PROJETO DE LEI Nº 045/2018 – SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO 
EXERCÍCIO ANTERIOR no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 
2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 046/2018 – SÚMULA: Abre Crédito Adicional 
Suplementar ESPECIAL por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR no Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; PROJETO 
DE LEI Nº 047/2018 – SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar ESPECIAL por EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 
2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 048/2018 – SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por 
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício 
financeiro de 2018 e dá outras providências; todos colocados em primeira discussão e votação e 
aprovados por unanimidade. Nada mais havendo para a ordem do dia, o presidente deixou a palavra 
livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. Fizeram uso da palavra: Vereador Celso 
Kusminki; comentou a necessidade de se fazer reparos nos quebra-molas localizados próximos ao 
estabelecimento do popular Vaguinho; comentou e parabenizou o projeto de iniciativa do vereador 
Vilmar de Almeida. Vereador Antonio Marcos Vicentino; manifestou apoio ao projeto de autoria do 
vereador Vilmar de Almeida; comentou a necessidade e a urgência dos serviços de restauração em 
diversas pontes que se localizam no município e também das estradas e carreadores. Vereador 
Geibison Silva de Matos; ressaltou a necessidade dos reparos em diversos quebra-molas do município; 
comentou serviços de restauração de estradas que precisam ser feitos com urgência. Vereador Flávio 
Prachun; comentou a indicação para reparos nos quebra-molas; questionou a qualidade do cascalho 
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usado na estrada que dá acesso à comunidade do Rio Claro e que foi recentemente readequada. 
Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. 
Comentou e fez indicações verbais; ressaltou a necessidade de se refazer serviços de cascalhamento 
em determinadas propriedades; enalteceu o projeto de lei de alteração orçamentária referente ao 
convênio da obra de pavimentação poliédrica em estradas rurais; ressaltou e enalteceu o empenho e 
a harmonia entre os vereadores quando é necessário para os trabalhos em benefício do município. 
Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu 
Nivea Oliveira que a Subscrevi e assino. 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 046/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, após a sessão ordinária, na sede deste 
Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do presidente 
José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Fabrício Dolla dos Santos, Geibison Silva de Matos, Celso 
Kusminski, Vilmar de Almeida, Flavio Prachun, Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino e Thiago 
Epifânio da Silva. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para que de pé 
saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto 
bíblico. Em seguida, determinou a leitura do edital de convocação e depois da ORDEM DO DIA: 
PROJETO DE LEI Nº 045/2018 – SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO 
EXERCÍCIO ANTERIOR no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 
2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 046/2018 – SÚMULA: Abre Crédito Adicional 
Suplementar ESPECIAL por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR no Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; PROJETO 
DE LEI Nº 047/2018 – SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar ESPECIAL por EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 
2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 048/2018 – SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por 
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício 
financeiro de 2018 e dá outras providências; todos colocados em segunda discussão e votação e 
aprovados por unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e 
encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 047/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 09:00 horas, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Fabrício Dolla dos Santos, Geibison Silva de 
Matos, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Flavio Prachun, Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino 
e Thiago Epifânio da Silva. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para 
que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um 
texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura do edital de convocação e depois da ORDEM DO DIA: 
PROJETO DE LEI Nº 045/2018 – SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO 
EXERCÍCIO ANTERIOR no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 
2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 046/2018 – SÚMULA: Abre Crédito Adicional 
Suplementar ESPECIAL por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR no Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; PROJETO 
DE LEI Nº 047/2018 – SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar ESPECIAL por EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 
2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 048/2018 – SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por 
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício 
financeiro de 2018 e dá outras providências; todos colocados em terceira e última discussão e votação 
e aprovados por unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos 
e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
 

 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 048/2018 – SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 19:00 horas, na sede 
Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do presidente 
José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Fabrício Dolla dos Santos, Geibison Silva de Matos, Celso 
Kusminski, Vilmar de Almeida, Flavio Prachun, Valdemar Hort e Thiago Epifânio da Silva. Estava 
ausente o vereador Antonio Marcos Vicentino. Após constatar “quórum” regimental, o presidente 
convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na 
mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura da ata da sessão 
ordinária anterior, a qual colocada em discussão e votação, foi aprovada pela maioria absoluta. Logo 
após o presidente determinou a leitura do EXPEDIENTE: Ofícios da prefeitura municipal 
encaminhando projetos de leis e leis sancionadas; Ofícios da prefeitura municipal encaminhando 
respostas aos requerimentos de nº. 015 e 016/2018 encaminhados por esta Casa; Indicação nº. 
064/2018 de autoria de todos os vereadores - INDICAM ao chefe do Poder Executivo Municipal que 
determine ao setor competente, proceder a retirada de um redutor de velocidade (quebra-molas) 
localizado na Rua Robson Alves Ferreira, mais precisamente próximo ao comércio do popular 
Vaguinho; providenciar o rebaixamento de outro redutor próximo ao mesmo local, bem como 
viabilizar a construção de um redutor em frente a construção da escola municipal; Indicação nº. 
065/2018 de autoria do vereador Flávio Prachun - INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal que 
determine ao setor competente, proceder a construção de um redutor de velocidade (quebra-molas) 
na Rua Robson Alves Ferreira, mais precisamente em frente à propriedade do senhor Delírio; PROJETO 
DE LEI Nº. 005/2018 do Legislativo - SÚMULA: Reorganiza o Plano de Cargos e Salários dos servidores 
efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Ariranha do Ivaí; PROJETO DE LEI Nº 049/2018 – 
SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por PROVAVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências. Terminada 
a leitura do expediente, o presidente deixou a palavra livre com relação a matéria lida. O vereador 
Geibison Silva de Matos solicitou a palavra, o qual comentou a resposta do executivo em relação ao 
requerimento referente as cópias dos processos administrativos e também comentou a indicação 
referente aos reparos nos quebra-molas. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o presidente 
passou para a ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº. 004/2018 - SÚMULA: Fica proibida a 
compra e venda do direito de sepultura e/ou carneiro do cemitério do município de Ariranha do Ivaí e 
dá outras providências; que posto em segunda discussão e votação foi aprovado pela maioria 
absoluta; PROJETO DE LEI Nº. 005/2018 do Legislativo - SÚMULA: Reorganiza o Plano de Cargos e 
Salários dos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Ariranha do Ivaí; que posto 
em primeira discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI 026 /2018 – 
SÚMULA: Dispõe sobre as diretrizes para elaboração do orçamento do município de ARIRANHA DO 
IVAÍ para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; que posto em primeira discussão e 
votação foi aprovado pela maioria absoluta e PROJETO DE LEI Nº 049/2018 – SÚMULA: Abre Crédito 
ESPECIAL por PROVAVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do 
Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; que posto em primeira discussão e 
votação foi aprovado pela maioria absoluta. Nada mais havendo para a ordem do dia, o presidente 
deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. Fizeram uso da palavra: 
Vereador Geibison Silva de Matos; fez requerimento verbal; comentou a situação em que os 
equipamentos do consórcio se encontram; comentou a não aquisição ainda dos equipamentos de 
fisioterapia, mesmo já tendo sido aprovado orçamento por esta Casa; ressaltou a ausência da 
fisioterapeuta dos serviços; comentou a dificuldade dos alunos que frequentam a APAE em se 
deslocar para outro município; parabenizou o servidor Sandro José Assis e Sonia Martins, pelo pronto 
atendimento e desempenho em uma ocorrência grave na Rodovia Nelson Petrassi; questionou a 
ausência do motorista do setor na hora da ocorrência; solicitou alteração no percentual para 
remanejamento constante na LDO para exercício de 2019. Vereador Flávio Prachun; apoiou o 
pronunciamento do vereador Geibison; parabenizou todos os servidores do setor de saúde, 
ressaltando que são os que de fato prestam serviço na secretaria; criticou o desempenho de alguns 
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secretários que passaram pelo setor; comentou a necessidade de se fazer a equiparação dos salários 
de servidores do setor, ressaltando ter sido injusto somente alguns ficarem de fora quando fizeram a 
reestruturação do quadro de servidores. Vereador Valdemar Hort; manifestou condolências às 
famílias recentemente enlutadas; ressaltou a necessidade de se estar cobrando do DER limpeza nas 
beiras das estradas. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para suas 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Manifestou condolências às famílias enlutadas; ressaltou a pessoa da 
saudosa dona Maria Ferreira dos Santos, popular Maria Benzedeira, que foi vereadora na primeira 
gestão; manifestou apoio ao pronunciamento do vereador Geibison com relação a falta de 
equipamentos de fisioterapia para a APAE do município; esclareceu ao vereador Geibison que 
poderão estar fazendo uma emenda alterando o limite para remanejamento no executivo, a qual 
deverá tramitar de acordo com as normas do regimento interno; enalteceu a pessoa do prefeito que 
está à frente do município e também o setor de saúde pelo trabalho desenvolvido, bem como pela 
qualidade do serviço e comparou com outros municípios, comentou o serviço de restauração da 
estrada da comunidade do Setenta Alqueires. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a 
presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 

 
______________________________ ______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

166 
 

ATA Nº. 049/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, após a sessão ordinária, na sede Poder 
Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do presidente José 
Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Fabrício Dolla dos Santos, Geibison Silva de Matos, Celso 
Kusminski, Vilmar de Almeida, Flavio Prachun, Valdemar Hort e Thiago Epifânio da Silva. Estava 
ausente o vereador Antonio Marcos Vicentino. Após constatar “quórum” regimental, o presidente 
convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na 
mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura do edital de convocação 
e depois da ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº. 005/2018 do Legislativo - SÚMULA: Reorganiza o 
Plano de Cargos e Salários dos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Ariranha 
do Ivaí; PROJETO DE LEI Nº 049/2018 – SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por PROVAVEL EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 
2018 e dá outras providências, ambos colocados em segunda discussão e votação e aprovados pela 
maioria absoluta. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 
sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
 
 

______________________________ ______________________________ 
José Aparecido de Oliveira 

Presidente 
 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 050/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 09:00 horas, na 
sede Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Fabrício Dolla dos Santos, Geibison Silva de 
Matos, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Flavio Prachun, Valdemar Hort, Antonio Marcos Vicentino 
e Thiago Epifânio da Silva. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para 
que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um 
texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura do edital de convocação e depois da ORDEM DO DIA: 
PROJETO DE LEI Nº. 005/2018 do Legislativo - SÚMULA: Reorganiza o Plano de Cargos e Salários dos 
servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de Ariranha do Ivaí; PROJETO DE LEI Nº 
049/2018 – SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por PROVAVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 
providências, ambos colocados em terceira e última discussão e votação e aprovados pela maioria 
absoluta. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. 
Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
 
 

______________________________ ______________________________ 
José Aparecido de Oliveira 

Presidente 
 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 051/2018 – SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 19:00 horas, na 
sede Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de 
Matos, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Flavio Prachun, Valdemar Hort e Thiago Epifânio da Silva. 
Estava ausente o vereador Fabrício Dolla dos Santos. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas 
e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura da ata da sessão 
ordinária anterior, a qual colocada em discussão e votação, foi aprovada pela maioria absoluta. Logo 
após o presidente determinou a leitura do EXPEDIENTE: Ofícios da prefeitura municipal 
encaminhando projetos de leis e leis sancionadas; Ofícios da prefeitura municipal encaminhando 
balancete financeiro referente mês de maio/2018; Indicação nº. 066/2018 de autoria do vereador 
Celso Kusminski - INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal que determine ao setor competente, 
proceder a construção de dois banheiros públicos no prédio onde funcionava o quiosque do saudoso 
senhor Levino, localizado próxima à cancha de bocha, bem como proceder serviços de restauração da 
cancha supra, mencionada; Requerimento nº. 019/2018 de autoria do vereador Geibison Silva de 
Matos - REQUER que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando do mesmo o envio a esta Casa de Leis de um relatório contendo todos 
os gastos gerados para a manutenção e/ou recuperação dos veículos e maquinários pertencentes ao 
Consórcio Municipal, bem como cópia dos documentos que comprovem os referidos gastos; EMENDA 
MODIFICATIVA Nº. 001/2018 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos ao PROJETO DE LEI Nº. 
026/2018 que dispõe sobre as diretrizes para elaboração do orçamento do município de Ariranha do 
Ivaí para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências, como segue: Dê-se ao artigo 36º do 
Projeto de lei nº. 026 de 2018 a seguinte redação: “Artigo 36º- O Executivo Municipal poderá incluir 
na Lei Orçamentária o percentual de 15% (quinze por cento) para a realização de alterações 
orçamentárias na forma de créditos adicionais suplementares, no orçamento da administração direta, 
indireta e do Poder Legislativo”; PROJETO DE LEI Nº 050/2018 - SÚMULA: Abre Crédito suplementar 
no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 
providências; PROJETO DE LEI Nº 051/2018 - SÚMULA: Cria vaga para o cargo de ENFERMEIRO e dá 
outras providências. Terminada a leitura do expediente, o presidente deixou a palavra livre com 
relação a matéria lida. O vereador Geibison Silva de Matos usando a palavra, solicitou a retirada do 
projeto sob nº. 051/2018 que trata da criação de uma vaga para o cargo de enfermeiro, 

justificando que o mesmo deve ser melhor analisado pelas comissões. Comentou a emenda 
que fez ao projeto que dispõe sobre as diretrizes para elaboração do orçamento do município de 
ARIRANHA DO IVAÍ para o exercício financeiro de 2019. O vereador Vilmar de Almeida de uso da palavra, 
falou que os vereadores estão com um grande problema para resolver no que se refere ao projeto 
051/2018; esclareceu o porquê da necessidade da aprovação. O vereador Flávio Prachun também usando a 
palavra, manifestou apoio ao pedido de retirada do projeto feito pelo vereador Geibison Silva de Matos; 
comentou as consequências que podem ocorrer no futuro. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o 
presidente suspendeu a sessão por cinco minuto para que os vereadores pudessem chegar a um acordo 
sobre a retirada ou não do projeto em questão. Retornando a sessão, o presidente então informou que os 
vereadores chegaram ao consenso de que o projeto nº. 051/2018 deveria ser retirado da pauta para uma 

melhor análise. Logo após, o presidente passou para a ORDEM DO DIA: Requerimento nº. 019/2018 de 
autoria do vereador Geibison Silva de Matos - REQUER que, após lido e aprovado em plenário, seja 
encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando do mesmo o envio a esta Casa de 
Leis de um relatório contendo todos os gastos gerados para a manutenção e/ou recuperação dos 
veículos e maquinários pertencentes ao Consórcio Municipal, bem como cópia dos documentos que 
comprovem os referidos gastos, que posto em única discussão e votação, foi aprovado pela maioria 
absoluta; EMENDA MODIFICATIVA Nº. 001/2018 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos ao 
PROJETO DE LEI Nº. 026/2018 que dispõe sobre as diretrizes para elaboração do orçamento do 
município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências, como 
segue:  
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Dê-se ao artigo 36º do Projeto de lei nº. 026 de 2018 a seguinte redação: “Artigo 36º- O Executivo 
Municipal poderá incluir na Lei Orçamentária o percentual de 15% (quinze por cento) para a realização 
de alterações orçamentárias na forma de créditos adicionais suplementares, no orçamento da 
administração direta, indireta e do Poder Legislativo”, que posto em primeira discussão e votação, foi 
aprovado pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº. 004/2018 - SÚMULA: Fica proibida 
a compra e venda do direito de sepultura e/ou carneiro do cemitério do município de Ariranha do Ivaí 
e dá outras providências, que posto em terceira discussão e votação, foi aprovado pela maioria 
absoluta e PROJETO DE LEI Nº 050/2018 - SÚMULA: Abre Crédito suplementar no Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências, que posto 
em primeira discussão e votação, também foi aprovado pela maioria absoluta. Nada mais havendo 
para a ordem do dia, o presidente deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos 
vereadores. Fizeram uso da palavra: Vereador Geibison Silva de Matos; comentou o requerimento de 
sua autoria; criticou as atitudes do prefeito em relação aos vereadores da oposição; enalteceu a 
sintonia entre os vereadores nos trabalhos em benefício da população; comentou um fato 
desagradável e preocupante ocorrido no município em virtude da falta de aplicação da lei referente a 
proibição do uso e aplicação de qualquer tipo de agrotóxico na região Mancha Urbana, Distritos e Vila 
Rural do município e proteção verde; fez indicações verbais. Vereador Thiago Epifânio da Silva; 
comentou a lei que regulamenta o uso e aplicação de agrotóxicos na região periurbana, distritos e 
vilas rurais do município; ressaltou que também é preciso dar assistência aos agricultores; agradeceu o 
executivo por serviços realizados; enalteceu a pareceria dos vereadores; vereador Vilmar de Almeida; 
apoiou o vereador Geibison com relação às medidas necessárias quanto a aplicação da lei quanto ao 
uso e aplicação de agrotóxicos; desejou boa  vinda ao novo secretário de obras e serviços públicos. 
Vereador Celso Kusminski; comentou a indicação de sua autoria; comentou e manifestou apoio a 
emenda de autoria do vereador Geibison Silva de Matos ao projeto da LDO; manifestou repúdio 
quanto ao aumento da tarifa de energia elétrica e ressaltou que é preciso tomar alguma providência 
no sentido de demonstrar o descontentamento da população. Vereador Antonio Marcos Vicentino; 
apoiou as indicações; criticou alguns serviços de restauração realizadas em algumas pontes; apoiou o 
requerimento de autoria do vereador Geibison Silva de Matos; comentou o fato ocorrido devido a não 
aplicação da lei referente a regulamentação do uso e aplicação de agrotóxicos. Vereador Flávio 
Prachun; comentou o ocorrido por falta da aplicação da lei supra mencionada; ressaltou que é 
necessário tomar as devidas providências com urgência; comentou a situação precária que se 
encontram alguns ônibus de propriedade do município; criticou o desempenho de alguns secretários 
municipais; parabenizou o servidor da secretaria de saúde que procurou esclarecimentos com relação 
a comentários equivocados sobre seu pronunciamento e também do vereador Geibison na sessão 
anterior. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para suas 
CONSIDERAÇÕES FINAIS. Manifestou apoio às indicações apresentadas no plenário; enalteceu a de 
autoria do vereador Celso Kusminski; comentou o fato ocorrido já mencionados pelos vereadores e 
ressaltou a necessidade de se tomar as devidas providências; fez requerimento verbal; apoiou o 
pronunciamento do vereador Celso com relação ao aumento da tarifa de energia elétrica; informou o 
início do recesso parlamentar e também o saldo bancário da Câmara. Nada mais havendo para tratar, 
o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a 
subscreví e assino. 

 

______________________________ ______________________________ 
José Aparecido de Oliveira 

Presidente 
 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
Celso Kusminski 

Vereador 
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______________________________ ______________________________ 

Antônio Marcos Vicentino  
Vereador 

 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 052/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, após a sessão ordinária, na sede 
Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do presidente 
José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos, 
Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Flavio Prachun, Valdemar Hort e Thiago Epifânio da Silva. Estava 
ausente o vereador Fabrício Dolla dos Santos. Após constatar “quórum” regimental, o presidente 
convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na 
mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura do edital de convocação 
e depois da ORDEM DO DIA: EMENDA MODIFICATIVA Nº. 001/2018 de autoria do vereador Geibison 
Silva de Matos ao PROJETO DE LEI Nº. 026/2018 que dispõe sobre as diretrizes para elaboração do 
orçamento do município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 e dá outras 
providências, como segue: Dê-se ao artigo 36º do Projeto de lei nº. 026 de 2018 a seguinte redação: 
“Artigo 36º- O Executivo Municipal poderá incluir na Lei Orçamentária o percentual de 15% (quinze 
por cento) para a realização de alterações orçamentárias na forma de créditos adicionais 
suplementares, no orçamento da administração direta, indireta e do Poder Legislativo”; que posto em 
segunda discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI 026 /2018 – 
SÚMULA: Dispõe sobre as diretrizes para elaboração do orçamento do município de ARIRANHA DO 
IVAÍ para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; que posto em segunda discussão e 
votação foi aprovado pela maioria absoluta e PROJETO DE LEI Nº 050/2018 - SÚMULA: Abre Crédito 
suplementar no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá 
outras providências; que posto em segunda discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta. 
Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu 
Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
 
 

______________________________ ______________________________ 
José Aparecido de Oliveira 

Presidente 
 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 053/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 09:00 horas, na 
sede Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de 
Matos, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Flavio Prachun, Valdemar Hort, Thiago Epifânio da Silva e 
Fabrício Dolla dos Santos. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para 
que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um 
texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura do edital de convocação e depois da ORDEM DO DIA: 
EMENDA MODIFICATIVA Nº. 001/2018 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos ao PROJETO 
DE LEI Nº. 026/2018 que dispõe sobre as diretrizes para elaboração do orçamento do município de 
Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências, como segue: Dê-se ao 
artigo 36º do Projeto de lei nº. 026 de 2018 a seguinte redação: “Artigo 36º- O Executivo Municipal 
poderá incluir na Lei Orçamentária o percentual de 15% (quinze por cento) para a realização de 
alterações orçamentárias na forma de créditos adicionais suplementares, no orçamento da 
administração direta, indireta e do Poder Legislativo”; que posto em terceira e última discussão e 
votação, foi aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI 026 /2018 – SÚMULA: Dispõe sobre as 
diretrizes para elaboração do orçamento do município de ARIRANHA DO IVAÍ para o exercício 
financeiro de 2018 e dá outras providências; que posto em terceira e última discussão e votação foi 
aprovado por unanimidade e PROJETO DE LEI Nº 050/2018 - SÚMULA: Abre Crédito suplementar no 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 
providências; que posto em terceira e última discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 
Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu 
Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
 
 

______________________________ ______________________________ 
José Aparecido de Oliveira 

Presidente 
 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 054/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos nove dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 18:00 horas, na sede 
Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do presidente 
José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos, 
Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Flavio Prachun, Valdemar Hort, e Fabrício Dolla dos Santos. 
Estava ausente o vereador Thiago Epifânio da Silva. Após constatar “quórum” regimental, o presidente 
convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na 
mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura do edital de convocação 
e depois da ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 052/2018 - SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL POR 
CANCELAMENTO no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 
e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 053/2018 - SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por 
PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o 
exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 054/2018 - SÚMULA: Abre 
Crédito SUPLEMENTAR no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 
2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 055/2018 - SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL 
Suplementar por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município 
de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 
056/2018 - SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 
providências; PROJETO DE LEI Nº 057/2018 - SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL POR CANCELAMENTO 
no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 
providências; PROJETO DE LEI Nº 058/2018 - SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 
2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 059/2018 - SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por 
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício 
financeiro de 2018 e dá outras providências; todos aprovados em primeira discussão pela maioria 
absoluta. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. 
Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 

 
 

______________________________ ______________________________ 
José Aparecido de Oliveira 

Presidente 
 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 055/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 09:00 horas, na sede 
Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do presidente 
José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos, 
Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Flavio Prachun, Valdemar Hort, e Fabrício Dolla dos Santos. 
Estava ausente o vereador Thiago Epifânio da Silva. Após constatar “quórum” regimental, o presidente 
convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na 
mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura do edital de convocação 
e depois da ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 052/2018 - SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL POR 
CANCELAMENTO no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 
e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 053/2018 - SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por 
PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o 
exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 054/2018 - SÚMULA: Abre 
Crédito SUPLEMENTAR no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 
2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 055/2018 - SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL 
Suplementar por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município 
de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 
056/2018 - SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 
providências; PROJETO DE LEI Nº 057/2018 - SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL POR CANCELAMENTO 
no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 
providências; PROJETO DE LEI Nº 058/2018 - SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 
2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 059/2018 - SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por 
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício 
financeiro de 2018 e dá outras providências; todos aprovados em segunda discussão pela maioria 
absoluta. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. 
Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 

 
 

______________________________ ______________________________ 
José Aparecido de Oliveira 

Presidente 
 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 056/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos onze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 09:00 horas, na sede 
Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do presidente 
José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos, 
Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Flavio Prachun, Valdemar Hort, Fabrício Dolla dos Santos e Thiago 
Epifânio da Silva. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para que de pé 
saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto 
bíblico. Em seguida, determinou a leitura do edital de convocação e depois da ORDEM DO DIA: 
PROJETO DE LEI Nº 052/2018 - SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL POR CANCELAMENTO no Orçamento 
do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; 
PROJETO DE LEI Nº 053/2018 - SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por PROVÁVEL EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 
2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 054/2018 - SÚMULA: Abre Crédito SUPLEMENTAR 
no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 
providências; PROJETO DE LEI Nº 055/2018 - SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL Suplementar por 
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha do 
Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 056/2018 - 
SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; PROJETO 
DE LEI Nº 057/2018 - SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL POR CANCELAMENTO no Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; PROJETO 
DE LEI Nº 058/2018 - SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 
providências; PROJETO DE LEI Nº 059/2018 - SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 
2018 e dá outras providências; todos aprovados em terceira e última discussão por unanimidade. 
Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu 
Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
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ATA Nº. 057/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos vinte e três dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 18:00 horas, na 
sede Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de 
Matos, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Flavio Prachun, Valdemar Hort, Fabrício Dolla dos Santos e 
Thiago Epifânio da Silva. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para que 
de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um 
texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura do edital de convocação e depois da ORDEM DO DIA: 
Projeto de Lei nº. 060/2018 - Dispõe sobre a readequação do Sistema de Controle Interno Municipal, 
nos termos do Artigo 31 da Constituição Federal, e Artigo 59 da Lei Complementar 101/200 e da 
reestruturação da Unidade de Controle Interno e dá outras providências, que posto em primeira 
discussão e votação, os vereadores Geibison Silva de Matos, Flávio Prachun, Antonio Marcos Vicentino 
e Fabrício Dolla dos Santos se abstiveram do voto, sob a justificativa do vereador Geibison Silva de 
Matos de que o projeto em questão se encontra sem parecer jurídico e sem parecer da comissão 
competente para análise; os vereadores Vilmar de Almeida, Valdemar Hort, Celso Kusminski e Thiago 
Epifânio da Silva votaram favorável ao projeto; o presidente José Aparecido de Oliveira, para fim de 
desempate da votação, se manifestou favorável ao projeto, ficando então aprovado por cinco votos a 
favor e quatro abstenções. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e 
encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
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ATA Nº. 058/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 09:00 horas, na 
sede Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de 
Matos, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Flavio Prachun, Valdemar Hort, Fabrício Dolla dos Santos e 
Thiago Epifânio da Silva. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para que 
de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um 
texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura do edital de convocação e depois da ORDEM DO DIA: 
Projeto de Lei nº. 060/2018 - Dispõe sobre a readequação do Sistema de Controle Interno Municipal, 
nos termos do Artigo 31 da Constituição Federal, e Artigo 59 da Lei Complementar 101/200 e da 
reestruturação da Unidade de Controle Interno e dá outras providências, que posto em segunda 
discussão e votação, os vereadores Geibison Silva de Matos, Flávio Prachun e Fabrício Dolla dos Santos 
se abstiveram do voto; os vereadores Vilmar de Almeida, Valdemar Hort, Celso Kusminski, Antonio 
Marcos Vicentino e Thiago Epifânio da Silva votaram favorável ao projeto; ficando então aprovado por 
cinco votos a favor e três abstenções. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de 
todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
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ATA Nº. 059/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 09:00 horas, na 
sede Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de 
Matos, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Flavio Prachun, Valdemar Hort, Fabrício Dolla dos Santos e 
Thiago Epifânio da Silva. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para que 
de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um 
texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura do edital de convocação e depois da ORDEM DO DIA: 
Projeto de Lei nº. 060/2018 - Dispõe sobre a readequação do Sistema de Controle Interno Municipal, 
nos termos do Artigo 31 da Constituição Federal, e Artigo 59 da Lei Complementar 101/200 e da 
reestruturação da Unidade de Controle Interno e dá outras providências, que posto em terceira 
discussão e votação, os vereadores Geibison Silva de Matos, Flávio Prachun e Fabrício Dolla dos Santos 
se abstiveram do voto; os vereadores Vilmar de Almeida, Valdemar Hort, Celso Kusminski, Antonio 
Marcos Vicentino e Thiago Epifânio da Silva votaram favorável ao projeto; ficando então aprovado por 
cinco votos a favor e três abstenções. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de 
todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
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ATA Nº. 060/2018 – SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 19:00 horas, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de 
Matos, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Fabrício Dolla dos Santos, Flavio Prachun, Valdemar Hort e 
Thiago Epifânio da Silva. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para que 
de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um 
texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a qual colocada em 
discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Logo após o presidente determinou a leitura do 
EXPEDIENTE: Comunicado do Ministério da Educação informando liberação de recursos; Ofício do 
Ministério da Integração Nacional comunicando liberação de recursos; Ofício do Tribunal de Contas do 
Estado comunicando a emissão de parecer prévio com relação as contas do Poder Executivo referente 
ao exercício financeiro de 2012; Ofícios da prefeitura municipal encaminhando leis sancionadas e 
balancete financeiro referente mês de junho; Ofícios da prefeitura municipal encaminhando respostas 
aos requerimentos sob nº 018 e 019/2018 encaminhados por esta Casa;  Indicação nº. 067/2018 de 
autoria do vereador Celso Kusminski - INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal que determine 
ao setor competente, proceder a restauração da estrada que dá acesso à comunidade do Quinhentos 
Alqueires, bem como da estrada que dá acesso à comunidade do Pompéia; Indicação nº. 068/2018 de 
autoria do vereador Celso Kusminski - INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal fazer uma 
parceria com a prefeitura do município de Ivaiporã, viabilizando a restauração da ponte localizada na 
comunidade do Cem Alqueires, mais precisamente na divisa dos dois municípios; Projeto de Resolução 
nº 001/2018 - SÚMULA: Regulamenta o Controle Interno na Câmara Municipal de Ariranha do Ivaí e 
dá outras providências; Projeto de Lei nº. 006/2018 de autoria do vereador Fabrício Dolla dos Santos - 
SÚMULA: Institui o Programa de Prorrogação da Licença Maternidade e à Adotante no âmbito da 
Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Município de Ariranha do Ivaí e 
dá outras providências. Terminada a leitura do expediente, o presidente deixou a palavra livre com 
relação a matéria lida. O vereador Fabrício Dolla dos Santos usando a palavra comentou a autoria do 
projeto referente prorrogação da licença maternidade. O vereador Geibison Silva de Matos usando a 
palavra, manifestou apoio ao projeto de autoria do vereador Fabrício e também às indicações feitas; 
criticou os serviços do setor rodoviário. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o presidente 
comentou o projeto de autoria do vereador Fabrício solicitando a prorrogação da licença 
maternidade; esclareceu que alguns anos anteriores haviam solicitado ao executivo através de 
requerimento, porém não obtiveram respostas. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o 
presidente passou para a ORDEM DO DIA: Projeto de Resolução nº 001/2018 - SÚMULA: Regulamenta 
o Controle Interno na Câmara Municipal de Ariranha do Ivaí e dá outras providências e Projeto de Lei 
nº. 006/2018 de autoria do vereador Fabrício Dolla dos Santos - SÚMULA: Institui o Programa de 
Prorrogação da Licença Maternidade e à Adotante no âmbito da Administração Direta, Autárquica e 
Fundacional do Poder Executivo do Município de Ariranha do Ivaí e dá outras providências; ambos 
colocados em primeira discussão e votação e aprovados por unanimidade. Nada mais havendo para 
ordem do dia, o presidente passou para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. Fizeram uso da 
palavra: Vereador Geibison Silva de Matos; parabenizou os atletas do município pela conquista nos 
jogos ocorrido recentemente, mesmo sem terem recebido o apoio necessário; criticou a pouca 
divulgação do evento; sugeriu aos vereadores para fazerem uma homenagem através da câmara; fez 
cobranças ao setor de obras devido a falta de ferramentas para poder serem feitos serviços no 
cemitério municipal; comentou as respostas por parte do executivo com relação aos requerimentos 
encaminhados por esta casa; criticou a administração pela falta de ambulâncias no município e 
também pela nomeação de um servidor de forma irregular para controle interno; discordou da 
elaboração da ata da sessão na qual foi aprovado o projeto referente a reestruturação da unidade de 
controle interno do município; solicitou que as sessões extraordinárias passem a ser gravadas; 
solicitou resposta do setor de agricultura com relação a aplicação da lei referente proteção verde. 
Vereador Valdemar Hort; Fez indicação verbal; cobrou indicações feitas que ainda não foram 
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atendidas; apoiou as que foram apresentadas na sessão; parabenizou a administração por alguns 
serviços realizados; manifestou apoio ao projeto de lei de autoria do vereador Fabrício Dolla dos 
Santos. Vereador Vilmar de Almeida; parabenizou o vereador Fabrício pela autoria do projeto de lei; 
parabenizou a secretaria de saúde pela conquista de alguns veículos visando melhoria no atendimento 
à população; justificou a não necessidade do município possuir mais de uma ambulância segundo seu 
ponto de vista. Vereador Fabrício Dolla dos Santos; apoiou as indicações apresentadas e também fez 
indicação verbal. Vereador Antonio Marcos Vicentino; manifestou apoio ao pronunciamento do 
vereador Geibison com relação aos atletas do município; fez agradecimentos ao secretário de saúde 
por atendimento ocorrido no final de semana; apoiou as indicações apresentadas no plenário e 
também o projeto de autoria do vereador Fabrício; esclareceu seu voto favorável ao projeto referente 
a reorganização e reestrutura da unidade de controle interno do município; comentou alguns serviços 
de restauração de estradas que são necessários serem realizados com urgência. Ninguém mais 
querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Parabenizou o 
vereador Fabrício Dolla dos Santos pela autoria do projeto; parabenizou os atletas do município pelas 
conquistas; parabenizou as secretarias municipais pelos serviços que prestam ao município; comentou 
as várias conquistas; ressaltou que deve haver cobranças à administração, mas que de um modo geral, 
está boa; informou saldo bancário da câmara. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de 
todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
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ATA Nº. 061/2018 – SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos treze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 19:00 horas, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de 
Matos, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Fabrício Dolla dos Santos, Valdemar Hort e Thiago 
Epifânio da Silva. Estava ausente o vereador Flavio Prachun. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas 
e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura da ata da sessão 
ordinária anterior, a qual colocada em discussão e votação, foi aprovada pela maioria absluta. Logo 
após o presidente determinou a leitura do EXPEDIENTE: Ofícios da prefeitura municipal 
encaminhando projetos de leis; Ofício da prefeitura municipal solicitando autorização para 
empréstimo de ônibus de grande porte, para transporte dos integrantes da Banda Municipal de 
Ivaiporã na data de 18/08/2018, com finalidade de leva-los para participar do 28º concurso 
interestadual de fanfarras e bandas no município de União da Vitória/Paraná, conforme solicitação do 
prefeito do município de Ivaiporã; Indicação nº. 069/2018 de autoria do vereador Vilmar de Almeida - 
INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal que determine ao setor competente, proceder a 
instalação de mais encanamentos para distribuição da rede de água dentro do cemitério municipal; 
Projeto de Lei nº 062/2018 Sumula: Autoriza crédito adicional suplementar na importância de até 
R$232.350,00; Projeto de Lei nº 063/2018 Sumula: Autoriza crédito adicional suplementar na 
importância de até 936.000,00; Projeto de Lei nº 064/2018 Sumula: Autoriza crédito adicional 
suplementar na importância de até 42.602,00; Projeto de Lei nº 065/2018 Sumula: Autoriza crédito 
adicional suplementar na importância de até 60.896,00. Terminada a leitura do expediente, o 
presidente colocou para apreciação dos vereadores o pedido de autorização para empréstimo de 
ônibus de grande porte ao município de Ivaiporã, o qual foi rejeitado pela maioria absoluta dos 
vereadores. Em seguida deixou a palavra livre com relação a matéria lida. Ninguém querendo fazer 
uso da palavra, o presidente passou para a ORDEM DO DIA: Projeto de Resolução nº 001/2018 - 
SÚMULA: Regulamenta o Controle Interno na Câmara Municipal de Ariranha do Ivaí e dá outras 
providências; e Projeto de Lei nº. 006/2018 de autoria do vereador Fabrício Dolla dos Santos - 
SÚMULA: Institui o Programa de Prorrogação da Licença Maternidade e à Adotante no âmbito da 
Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Município de Ariranha do Ivaí e 
dá outras providências, ambos colocados em segunda discussão e votação e aprovados pela maioria 
absoluta; Projeto de Lei nº 062/2018 Sumula: Autoriza crédito adicional suplementar na importância 
de até R$232.350,00; Projeto de Lei nº 063/2018 Sumula: Autoriza crédito adicional suplementar na 
importância de até 936.000,00; Projeto de Lei nº 064/2018 Sumula: Autoriza crédito adicional 
suplementar na importância de até 42.602,00; Projeto de Lei nº 065/2018 Sumula: Autoriza crédito 
adicional suplementar na importância de até 60.896,00, todos colocados em primeira discussão e 
votação e aprovados pela maioria absoluta. Nada mais tendo para a ordem do dia, o presidente 
deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. Fizeram uso da palavra: 
Vereador Valdemar Hort; reforçou indicações feitas anteriormente; enalteceu a instituição do nome 
do saudoso morador da comunidade do Alecrin, senhor José Girotto como logradouro de rua na 
comunidade; fez cobranças para restauração de algumas pontes e também estradas.  Vereador 
Antonio Marcos Vicentino; parabenizou a todos os pais pela passagem do dia; comentou alguns 
serviços realizados pelo executivo que necessitam ser finalizados; manifestou apoio às indicações 
apresentadas. Vereador Geibison Silva de Matos; reiterou algumas indicações que fez anteriormente; 
fez críticas à administração; cobrou informações sobre a questão da proteção verde; relatou a 
precariedade da situação que se encontram alguns transportes escolares; solicitou apoio dos 
vereadores para cobrar do MP averiguação dos mesmos. Vereador Vilmar de Almeida; agradeceu a 
família Hort pela doação de cascalho a ser usado em alguns serviços do executivo; comentou a 
indicação de sua autoria; esclareceu que procurou informações com relação a questão da falta de 
material para o serviço no cemitério municipal; esclareceu o porquê da não autorização para o 
empréstimo de transporte ao município de Ivaiporã; informou serviços que estão sendo feitos em 
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alguns transportes do município. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o presidente passou 
para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Relatou algumas mudanças que precisam ser feitas com relação ao 
perímetro urbano do município expondo os motivos; comentou e apoiou as indicações apresentadas; 
reiterou o pedido de alguns serviços que solicitou anteriormente e ainda não realizados; informou o 
início do processo para a construção do prédio da câmara; comentou a necessidade da mesma. Nada 
mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que 
a subscrevi e assino. 

 
 

______________________________ ______________________________ 
José Aparecido de Oliveira 

Presidente 
 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 062/2018 – SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos vinte dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 19:00 horas, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de 
Matos, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Fabrício Dolla dos Santos, Valdemar Hort, Thiago Epifânio 
da Silva. e Flavio Prachun. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para 
que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um 
texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a qual colocada em 
discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Logo após o presidente determinou a leitura do 
EXPEDIENTE: Ofícios da prefeitura municipal encaminhando projetos de leis; Ofício da prefeitura 
municipal balancete financeiro referente mês de julho/2018; Indicação nº. 070/2018 de autoria do 
vereador Vilmar de Almeida - INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal que determine ao setor 
competente, proceder a limpeza e colocação de cascalho fino nas beiras da rodovia que dá acesso ao 
município, no sentido esquina da prefeitura municipal até o portal, mais precisamente próximo às 
residências dos senhores Darci Arruda e Reginaldo Siqueira Xavier; Indicação nº. 071/2018 de autoria 
do vereador Valdemar Hort - INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal que determine ao setor 
competente, proceder serviço de adequação no calçamento de pedra irregular, na saída da estrada 
sentido nova Aliança; Requerimento nº. 020/2018 de autoria do vereador Vilmar de Almeida - 
REQUER que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando do mesmo a aplicação da Lei Municipal 375/2010 de 07 de dezembro de dois 
mil e dez, mais precisamente da seção II, do título III, capítulo I, que regulamenta o comércio 
ambulante no município, bem como, solicitando a colocação de placas com as devidas informações; 
Requerimento nº. 021/2018 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos - REQUER que, após lido e 
aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando do 
mesmo o envio a esta Casa de Leis de um relatório contendo todos os gastos gerados para a 
manutenção da máquina retroescavadeira referente ao período do mês de janeiro passado até a 
presente data, contendo informações discriminadas dos serviços, bem como cópia dos comprovantes 
das despesas e pagamentos; Projeto de Lei nº 066/2018 Súmula: Autoriza crédito especial na 
importância de até 100.000,00 (cem mil reais); Projeto de Lei nº 067/2018 Sumula: Autoriza crédito 
especial na importância de até 554.596,17 (quinhentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e noventa 
e seis reais e dezessete centavos); Projeto de Lei nº 068/2018 Sumula: Autoriza crédito adicional 
suplementar na importância de até 23.000,00 (vinte e três mil reais); Projeto de Lei nº 069/2018 
Sumula: Autoriza crédito adicional suplementar na importância de até 5.000,00 (cinco mil reais). Após 
a leitura do expediente, o presidente deixou a palavra livre com relação a matéria lida. O vereador 
Geibison Silva de Matos usando a palavra, comentou o requerimento de sua autoria e também 
solicitou a retirada dos projetos de lei sob nº. 066, 067, 068 e 069/2018 da ordem do dia para ser 
analisado pela comissão competente. O presidente então, indagou os vereadores sobre a 
concordância ou não da retirada dos projetos em questão. O vereador Celso Kusminski se pronunciou, 
dizendo que concordava com a retirada, mas que os mesmos deveriam ser votados no dia seguinte. 
Desta forma, o presidente decidiu pela retirada. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o 
presidente passou para a ORDEM DO DIA: Requerimento nº. 020/2018 de autoria do vereador Vilmar 
de Almeida - REQUER que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando do mesmo a aplicação da Lei Municipal 375/2010 de 07 de dezembro 
de dois mil e dez, mais precisamente da seção II, do título III, capítulo I, que regulamenta o comércio 
ambulante no município, bem como, solicitando a colocação de placas com as devidas informações; 
Requerimento nº. 021/2018 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos - REQUER que, após lido e 
aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando do 
mesmo o envio a esta Casa de Leis de um relatório contendo todos os gastos gerados para a 
manutenção da máquina retroescavadeira referente ao período do mês de janeiro passado até a 
presente data, contendo informações discriminadas dos serviços, bem como cópia dos comprovantes 
das despesas e pagamentos; ambos colocados em única discussão e votação, foram aprovados por 
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unanimidade; Projeto de Resolução nº 001/2018 - SÚMULA: Regulamenta o Controle Interno na 
Câmara Municipal de Ariranha do Ivaí e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 006/2018 de autoria 
do vereador Fabrício Dolla dos Santos - SÚMULA: Institui o Programa de Prorrogação da Licença 
Maternidade e à Adotante no âmbito da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder 
Executivo do Município de Ariranha do Ivaí e dá outras providências; ambos colocados em terceira e 
última discussão e votação e aprovados por unanimidade; Projeto de Lei nº 062/2018 SÚMULA: 
Autoriza crédito adicional suplementar na importância de até R$232.350,00; Projeto de Lei nº 
063/2018 SÚMULA: Autoriza crédito adicional suplementar na importância de até 936.000,00; Projeto 
de Lei nº 064/2018 SÚMULA: Autoriza crédito adicional suplementar na importância de até 42.602,00 
e Projeto de Lei nº 065/2018 Sumula: Autoriza crédito adicional suplementar na importância de até 
60.896,00; todos colocados em segunda discussão e votação e aprovados por unanimidade. Nada mais 
havendo para a ordem do dia, o presidente passou para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. 
Fizeram uso da palavra os vereadores: Valdemar Hort; comentou a retirada dos projetos da ordem do 
dia; ressaltou que o trabalho do executivo não pode ser prejudicado devido a demora para 
aprovaçãodos projetos; parabenizou o setor rodoviário por serviços realizados; comentou a indicação 
de sua autoria; informou alguns serviços de restauração de estradas programadas; fez cobranças ao 
setor de agricultura e ao executivo quanto a agilização nas licitações para consertos dos maquinários. 
Fabrício Dolla dos Santos; manifestou apoio às indicações e requerimentos; fez indicações verbais. 
Antonio Marcos Vicentino; apoiou as indicações e requerimentos; ressaltou o requerimento de autoria 
do vereador Geibison Silva de Matos; comentou diversos serviços que precisam ser feitos com 
urgência; comentou a falta de equipamentos e utensílios na capela mortuária. Thiago Epifânio da 
Silva; fez cobranças ao prefeito e ao chefe do setor de agricultura por serviços não concluídos na 
comunidade do Berro da Onça; ressaltou a obra da escola municipal e o empenho do presidente desta 
casa para a construção do prédio próprio da Câmara. Vilmar de Almeida; comentou a indicação e 
requerimento de sua autoria; apoiou as demais indicações apresentadas; fez críticas ao setor de 
licitação do executivo; enalteceu os serviços realizados na iluminação pública do município. Flávio 
Prachun; manifestou apoio as indicações e requerimentos; ressaltou a de indicação de autoria do 
vereador Vilmar de Almeida, a qual, o mesmo fez anteriormente; criticou a administração por não 
providenciar serviços de manutenção em diversos maquinários do município; criticou o setor 
rodoviário por não atender indicações e também por realizar serviços mal feitos ou pela metade. Celso 
Kusminski; apoiou as proposições apresentadas; fez indicações verbais; criticou a demora nos 
processos de licitação; parabenizou a administração pelo serviço na iluminação pública do município; 
comentou a futura obra de construção do prédio próprio da câmara; fez sugestões para ajudar a 
agilizar o processo de construção. Geibison Silva de Matos; esclareceu seu pedido de retirada dos 
projetos da pauta; fez elogios aos responsáveis pelo setor de licitação do executivo e criticou a 
administração por contratar vários servidores comissionados e que não fazem nada, sendo que 
poderiam ajudar nos trabalhos; comentou o serviço de iluminação pública no município e ressaltou 
que este é uma obrigação da administração devido ao aumento de taxas. Ninguém mais para fazer uso 
da palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Comentou e ressaltou a indicação 
de autoria do vereador Vilmar que também já foi um pedido seu; apoiou as críticas ao setor de 
licitação e expos os motivos; comentou o problema da retroescavadeira, a qual nunca volta ao 
município com os devidos consertos; manifestou apoio ao pronunciamento do vereador Antonio 
Marcos Vicentino com relação a falta de equipamentos e utensílios na capela mortuária e ao Vereador 
Thiago Epifânio da Silva com relação a falta de água na comunidade do Berro da Onça; comentou a 
futura obra de construção do prédio da câmara. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de 
todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscreví e assino. 
 
 

______________________________ ______________________________ 
José Aparecido de Oliveira 

Presidente 
Vilmar de Almeida 

1º secretário 
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ATA Nº. 063/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 18:00 horas, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de 
Matos, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Fabrício Dolla dos Santos, Valdemar Hort, Thiago Epifânio 
da Silva e Flavio Prachun. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para 
que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um 
texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura do edital de convocação e depois da ORDEM DO DIA: 
Projeto de Lei nº 066/2018 Súmula: Autoriza crédito especial na importância de até 100.000,00 (cem 
mil reais); Projeto de Lei nº 067/2018 Sumula: Autoriza crédito especial na importância de até 
554.596,17 (quinhentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e noventa e seis reais e dezessete 
centavos); Projeto de Lei nº 068/2018 Sumula: Autoriza crédito adicional suplementar na importância 
de até 23.000,00 (vinte e três mil reais); Projeto de Lei nº 069/2018 Sumula: Autoriza crédito adicional 
suplementar na importância de até 5.000,00 (cinco mil reais), todos colocados em primeira discussão 
e votação e aprovados por unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença 
de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
 
 
 

______________________________ ______________________________ 
José Aparecido de Oliveira 

Presidente 
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______________________________ ______________________________ 
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Vereador 
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Vereador 
 
 

______________________________ 
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Vereador 
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ATA Nº. 064/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 18:00 horas, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de 
Matos, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Fabrício Dolla dos Santos, Valdemar Hort, Thiago Epifânio 
da Silva e Flavio Prachun. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para 
que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um 
texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura do edital de convocação e depois da ORDEM DO DIA: 
Projeto de Lei nº 066/2018 Súmula: Autoriza crédito especial na importância de até 100.000,00 (cem 
mil reais); Projeto de Lei nº 067/2018 Sumula: Autoriza crédito especial na importância de até 
554.596,17 (quinhentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e noventa e seis reais e dezessete 
centavos); Projeto de Lei nº 068/2018 Sumula: Autoriza crédito adicional suplementar na importância 
de até 23.000,00 (vinte e três mil reais); Projeto de Lei nº 069/2018 Sumula: Autoriza crédito adicional 
suplementar na importância de até 5.000,00 (cinco mil reais), todos colocados em segunda discussão 
e votação e aprovados por unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença 
de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
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ATA Nº. 065/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos vinte e três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 09:00 horas, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de 
Matos, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Fabrício Dolla dos Santos, Valdemar Hort, Thiago Epifânio 
da Silva e Flavio Prachun. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para 
que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um 
texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura do edital de convocação e depois da ORDEM DO DIA: 
Projeto de Lei nº 066/2018 Súmula: Autoriza crédito especial na importância de até 100.000,00 (cem 
mil reais); Projeto de Lei nº 067/2018 Sumula: Autoriza crédito especial na importância de até 
554.596,17 (quinhentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e noventa e seis reais e dezessete 
centavos); Projeto de Lei nº 068/2018 Sumula: Autoriza crédito adicional suplementar na importância 
de até 23.000,00 (vinte e três mil reais); Projeto de Lei nº 069/2018 Sumula: Autoriza crédito adicional 
suplementar na importância de até 5.000,00 (cinco mil reais), todos colocados em terceira e última 
discussão e votação e aprovados por unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu 
a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
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ATA Nº. 066/2018 – SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 19:00 horas, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de 
Matos, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Fabrício Dolla dos Santos, Valdemar Hort, Thiago Epifânio 
da Silva e Flavio Prachun. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para 
que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um 
texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a qual colocada em 
discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Logo após o presidente determinou a leitura do 
EXPEDIENTE: Ofícios da prefeitura municipal encaminhando projetos de leis; Ofício da prefeitura 
municipal encaminhando leis sancionadas; Indicação nº. 072/2018 de autoria do vereador Fabrício 
Dolla dos Santos -INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal, para que determine ao setor 
competente da Prefeitura, a restauração do carreador que dá acesso à propriedade do Senhor Júlio 
Onesko, o qual necessita que seja colocado cascalho e também de limpeza nas caixas de contenção de 
água; Indicação nº. 073/2018 de autoria do vereador Flávio Prachun - INDICA ao chefe do Poder 
Executivo Municipal que determine ao setor competente, proceder a restauração da ponte que liga a 
comunidade do Riozinho à comunidade do Salto do Ariranha, a qual encontra-se danificada; Indicação 
nº. 074/2018 de autoria do vereador Celso Kusminski -  INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal 
que determine ao setor competente, proceder a manutenção de limpeza periodicamente, em todas as 
ruas do município; Indicação nº. 075/2018 de autoria do vereador Vilmar de Almeida - INDICA ao 
chefe do Poder Executivo Municipal que determine ao setor competente, proceder a instalação com 
urgência de insulfilm nos transportes escolares de placas BBI – 4282 e ARK- 0871; Projeto de Lei nº 
070/2018 Sumula: Autoriza crédito especial na importância de até 185.909,98 (cento e oitenta e cinco 
mil, novecentos e nove reais e noventa e oito centavos); Projeto de Lei nº. 071/2018 SÚMULA: Altera 
a Lei Municipal 343 de 29 de dezembro de 2009, seus anexos e dá outras providências. Terminada a 
leitura do expediente, o presidente deixou a palavra livre com relação a matéria lida. Ninguém 
querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para a ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 
070/2018 Sumula: Autoriza crédito especial na importância de até 185.909,98 (cento e oitenta e cinco 
mil, novecentos e nove reais e noventa e oito centavos) e projeto de Lei nº. 071/2018 SÚMULA: Altera 
a Lei Municipal 343 de 29 de dezembro de 2009, seus anexos e dá outras providências; ambos 
colocados em primeira discussão e votação e aprovados por unanimidade. Nada mais tendo a tratar 
na ordem do dia, o presidente deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. 
Fizeram uso da palavra: Vereador Celso Kusminski; manifestou apoio as indicações apresentadas e 
comentou a de sua autoria; parabenizou o prefeito pela iniciativa do projeto de lei de 
reenquadramento de alguns servidores do executivo; comentou as obras que estão realizadas no 
município e outras solicitadas a deputados. Valdemar Hort; comentou a lei que regulamenta o uso de 
agrotóxicos no município; comentou a necessidade de um trabalho para controle de formigas e que é 
um problema para os moradores da zona rural no plantio de árvores; parabenizou o setor rodoviário 
por alguns serviços realizados; convidou a população em geral para participarem da festa na 
comunidade do Barraquinha. Vereador Antonio Marcos Vicentino; manifestou apoio as indicações 
apresentadas; comentou a reunião ocorrida nesta data com a participação da promotora de Campo 
Mourão com relação a lei que regulamenta o uso de agrotóxicos no município; fez cobranças de 
serviços de restauração de estradas necessários; parabenizou o executivo pela conquista de mais 
veículos; fez convite para a festa na comunidade do Berro da Onça a ser realizada em outubro. 
Vereador Fabrício Dolla dos Santos; comentou o projeto de reenquadramento de alguns servidores; 
fez indicações verbais. Vereador Flávio Prachun; apoiou as indicações e comentou a de sua autoria; 
cobrou o executivo para providenciar adesivos para alguns veículos oficiais que se encontram sem 
identificação; comentou o projeto de reenquadramento de alguns servidores parabenizando-os pela 
conquista; nominou outros que também precisam de readequação dos salários; Geibison Silva de 
Matos; comentou a reunião ocorrida com a participação da promotora  já mencionada; solicitou a 
criação de um projeto social em alguma área não utilizada por alguns agricultores, visando a 
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implantação de uma horta comunitária; comentou o projeto de reenquadramento de alguns 
servidores; fez indicações verbais; esclareceu seu pronunciamento na sessão anterior com relação aos 
servidores comissionados; manifestou apoio ao pronunciamento do vereador Flávio Prachun com 
relação a necessidade de colocar adesivos em todos os carros oficiais. Ninguém mais querendo fazer 
uso da palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Comentou o projeto de 
reenquadramento dos servidores; parabenizou o prefeito pela iniciativa; parabenizou a administração 
em geral pelos serviços desenvolvidos; comentou a necessidade de aquisição de mais equipamentos 
que atendam a necessidade a população; apoiou o pronunciamento do vereador Geibison com 
relação a implantação da horta comunitária; comentou uma reivindicação feita pelo mesmo 
juntamente com os vereadores Celso Kusminski e Valdemar Hort ao deputado Ricardoo Arruda; 
enalteceu o pronunciamento do vereador Antonio Marcos Vicentino; comentou a reunião com a 
participação da promotora  com relação a lei que regulamenta o uso de agrotóxicos; informou saldo 
bancário da câmara. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do 
que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
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José Aparecido de Oliveira 
Presidente 
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______________________________ ______________________________ 
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ATA Nº. 067/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, após a sessão ordinária, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de 
Matos, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Fabrício Dolla dos Santos, Valdemar Hort, Thiago Epifânio 
da Silva e Flavio Prachun. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para 
que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um 
texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura do edital de convocação e depois da ORDEM DO DIA: 
Projeto de Lei nº 070/2018 Sumula: Autoriza crédito especial na importância de até 185.909,98 (cento 
e oitenta e cinco mil, novecentos e nove reais e noventa e oito centavos) e projeto de Lei nº. 071/2018 
SÚMULA: Altera a Lei Municipal 343 de 29 de dezembro de 2009, seus anexos e dá outras 
providências; ambos colocados em segunda discussão e votação e aprovados por unanimidade. Nada 
mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea 
Oliveira que a subscrevi e assino. 
 
 
 

______________________________ ______________________________ 
José Aparecido de Oliveira 

Presidente 
 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
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ATA Nº. 068/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos vinte e oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 18:00 horas, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de 
Matos, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Fabrício Dolla dos Santos, Valdemar Hort, Thiago Epifânio 
da Silva e Flavio Prachun. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para 
que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um 
texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura do edital de convocação e depois da ORDEM DO DIA: 
Projeto de Lei nº 070/2018 Sumula: Autoriza crédito especial na importância de até 185.909,98 (cento 
e oitenta e cinco mil, novecentos e nove reais e noventa e oito centavos) e projeto de Lei nº. 071/2018 
SÚMULA: Altera a Lei Municipal 343 de 29 de dezembro de 2009, seus anexos e dá outras 
providências; ambos colocados em terceira e última discussão e votação e aprovados por 
unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 
sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
 
 
 

______________________________ ______________________________ 
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ATA Nº. 069/2018 – SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 19:00 horas, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de 
Matos, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Fabrício Dolla dos Santos, Valdemar Hort, Thiago Epifânio 
da Silva e Flavio Prachun. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para 
que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um 
texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a qual colocada em 
discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Logo após o presidente determinou a leitura do 
EXPEDIENTE: Ofícios da prefeitura municipal encaminhando projetos de leis; Ofício da prefeitura 
municipal encaminhando leis sancionadas; Ofícios da prefeitura encaminhando respostas a 
requerimentos sob nº. 020 e 021/2018; Indicação nº. 076/2018 de autoria do vereador Geibison Silva 
de Matos - INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal que determine ao setor competente, 
proceder serviços de melhoria no carreador da propriedade do Senhor Ronaldo José dos Santos, 
localizada na comunidade do Rio Claro; Indicação nº. 077/2018 de autoria do vereador Geibison Silva 
de Matos - INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal que determine ao setor competente, 
proceder a aquisição de um trado hidráulico para trator, visando beneficiar os produtores de maracujá 
na plantação; Indicação nº. 078/2018 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos - INDICA ao 
chefe do Poder Executivo Municipal que determine ao setor competente, providenciar a implantação 
de uma academia ao ar livre na comunidade do Bairro Bom Jesus, a qual é uma reivindicação dos 
moradores, já a bastante tempo; Indicação nº. 079/2018 de autoria do vereador Thiago Epifânio da 
Silva - INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal que determine ao setor competente, proceder 
serviços restauração de pintura no prédio da biblioteca municipal, a qual se encontra bastante 
danificada; Projeto de Lei nº 072/2018 SÚMULA: Autoriza crédito adicional suplementar na 
importância de R$21.340,00 (vinte e um mil e trezentos e quarenta reais); Projeto de Lei nº 073/2018 
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por Cancelamento no Orçamento do Município de 
Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; Projeto de Lei nº 
074/2018 SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por Cancelamento no Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; Projeto de 
Lei nº 075/2018 SÚMULA: Abre Crédito Suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 
providências; Projeto de Lei nº 076/2018 SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por 
Cancelamento no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e 
dá outras providências; Projeto de Lei nº 077/2018 SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por 
Cancelamento no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e 
dá outras providências. Terminada a leitura do expediente, o presidente deixou a palavra livre com 
relação a matéria lida. O vereador Geibison Silva de Matos de posse da palavra, comentou as 
indicações de sua autoria. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra e não havendo matérias para 
o Ordem do Dia, o presidente passou para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. Fizeram uso da 
palavra: Vereador Valdemar Hort; comentou o evento realizado na comunidade do Barraquinha, 
agradecendo a todos que participaram; comentou e relatou alguns serviços de restauração de 
estradas; ressaltou a necessidade de cascalhamento em algumas específicas. Vereador Antonio 
Marcos Vicentino; enalteceu o evento ocorrido na comunidade do Barraquinha; manifestou apoio às 
indicações apresentadas e comentou algumas. Vereador Vilmar de Almeida; apoiou as indicações 
feitas; esclareceu as providências tomadas em relação a indicação de autoria do vereador Geibison 
Silva de Matos referente a restauração do carreador da propriedade do Senhor Ronaldo José dos 
Santos; convidou a todos para participarem do evento de desfile do dia da independência; 
parabenizou os organizadores da festa realizada na comunidade do Barraquinha; enalteceu os eventos 
que tem ocorrido nas comunidades rurais; fez agradecimentos ao secretário do setor rodoviário por 
serviços realizados; parabenizou o secretário do setor de saúde por ter apresentado sugestões à 
reforma do centro de saúde. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para 
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suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Manifestou apoio às indicações apresentadas; parabenizou os 
organizadores da festa na comunidade do Barraquinha; comentou que acontecerá no mês de 
dezembro o primeiro encontro de trilheiros no município; esclareceu como ocorrerá o evento. Nada 
mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que 
a subscrevi e assino. 

 
 
 

______________________________ ______________________________ 
José Aparecido de Oliveira 
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Valdemar Hort 

Vereador 
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ATA Nº. 070/2018 – SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos dez dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 19:00 horas, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de 
Matos, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Fabrício Dolla dos Santos, Valdemar Hort, Thiago Epifânio 
da Silva e Flavio Prachun. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para 
que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um 
texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a qual colocada em 
discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Logo após o presidente determinou a leitura do 
EXPEDIENTE: Indicação nº. 080/2018 de autoria dos Vereadores Geibison, Flávio, Antonio Marcos e 
Fabrício - INDICAM ao chefe do Poder Executivo Municipal que determine ao setor competente, que 
proceda a colocação de grama no campo de futebol da comunidade do Quinhentos Alqueires, bem 
como cercar o mesmo; Indicação nº. 081/2018 de autoria dos vereadores Geibison Silva de Matos e 
Flávio Prachun - INDICAM ao chefe do Poder Executivo Municipal que determine ao setor 
competente, que proceda o fechamento ao redor da quadra de esportes da escola municipal a ser 
inaugurada; Indicação nº. 08/2018 de autoria dos vereadores José Aparecido de Oliveira, Celso 
Kusminski e Valdemar Hort - INDICAM seja encaminhado expediente ao chefe do Poder Executivo 
Municipal, solicitando que o mesmo interceda junto ao órgão competente, viabilizando o calçamento 
com pedras irregulares no trecho que liga a comunidade do Jardim da Curva à comunidade do Alecrin. 
Após a leitura do expediente, o presidente deixou a palavra livre com relação a matéria lida. O 
vereador Geibison Silva de Matos de posse da palavra, comentou as indicações de sua autoria junto 
aos vereadores Flávio Prachun, Antonio Marcos Vicentino e Fabrício Dolla dos Santos. Ninguém mais 
querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para a ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº 
072/2018 SÚMULA: Autoriza crédito adicional suplementar na importância de R$21.340,00 (vinte e 
um mil e trezentos e quarenta reais); Projeto de Lei nº 073/2018 SÚMULA: Abre Crédito Adicional 
Suplementar por Cancelamento no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício 
financeiro de 2018 e dá outras providências; Projeto de Lei nº 074/2018 SÚMULA: Abre Crédito 
Adicional Suplementar por Cancelamento no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o 
exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; Projeto de Lei nº 075/2018 SÚMULA: Abre 
Crédito Suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do 
Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; Projeto de Lei nº 076/2018 
SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por Cancelamento no Orçamento do Município de 
Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; Projeto de Lei nº 
077/2018 SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por Cancelamento no Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; todos 
aprovados em primeira discussão e votação. Nada mais havendo para a ordem do dia, o presidente 
deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. Fizeram uso da palavra: 
Vereador Celso Kusminski; manifestou apoio as indicações; comentou a indicação de sua autoria e dos 
vereadores Valdemar Hort e José Aparecido de Oliveira, solicitando que o prefeito interceda junto ao 
órgão competente a aquisição de calçamento com pedras irregulares no trecho que liga a comunidade 
do Jardim da Curva à comunidade do Alecrin; comentou a viagem que fizeram até Curitiba com o 
objetivo de protocolar o pedido para o referido calçamento; fez indicação verbal. Vereador Valdemar 
Hort; manifestou apoio as indicações; comentou a de sua autoria junto com os vereadores Celso 
Kusminski e José Aparecido de Oliveira; ressaltou alguns serviços de restauração de pontes e de 
estradas que necessitam serem feitos. Vereador Geibison Silva de Matos; fez indicação verbal, 
comentou as dificuldades que alguns munícipes que precisam de atendimento hospitalar estão tendo, 
devido à falta de ambulância no município; citou um fato concreto ocorrido na semana; solicitou o 
registro em ata de sua posição de repúdio para com o executivo em virtude da maneira com que tem 
ignorado as cobranças dos vereadores; ressaltou a falta de ambulância a qual é uma cobrança do 
orador por várias vezes; criticou a falta de medicamentos no posto de saúde; comentou o descaso do 
secretário do setor para com os munícipes que necessitam do mesmo; solicitou ao presidente da Casa 
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a abertura de uma comissão de investigação para apurar infrações políticas administrativas cometidas 
pelo prefeito; ressaltou o descaso do prefeito para com a população. Vereador Flávio Prachun; apoiou 
as indicações; ressaltou o pronunciamento do vereador Geibison Silva de Matos com relação a falta de 
ambulância no município; comentou as dificuldades em virtude da ausência da mesma; criticou o 
serviço prestado pela empresa responsável pela restauração dos veículos da frota municipal; fez 
cobranças de indicações feitas para o setor de esportes; parabenizou os atletas que representaram o 
município nos jogos abertos do vale do Ivaí. Vereador Antonio Marcos Vicentino; reforçou e comentou 
as indicações apresentadas; solicitou atitude do prefeito para a realização dos serviços necessários à 
população; comentou a liberação de uma emenda através do Deputado Sergio Souza para a 
construção de três pontes; fez cobranças ao prefeito e secretário rodoviário de serviços de 
restauração nas estradas e carreadores da comunidade do Jardim da Curva; parabenizou os atletas 
que participaram dos jogos no Javis. Vereador Vilmar de Almeida; manifestou apoio às indicações; fez 
esclarecimentos e justificou a ausência da ambulância no município; enalteceu a indicação do 
vereador Geibison em relação a aquisição de um telefone celular para os plantonistas do posto de 
saúde; comentou a falta de comunicação com os mesmos nos finais de semana, ressaltando que pode 
ser um caso para registro de boletim de ocorrência. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o 
presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Informou posterior publicação das leis 
referentes aos projetos de inciativa do legislativo; parabenizou os participantes do javis; comentou a 
falta de local apropriado para os mesmos treinarem; esclareceu os motivos da falta de medicamentos 
no posto de saúde; criticou os serviços prestados pelas empresas que ganham as licitações no 
município; manifestou repúdio às mesmas pela péssima qualidade dos serviços; comentou a indicação 
de sua autoria com os vereadores Celso e Valdmar; enalteceu o trabalho dos vereadores. Nada mais 
tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a 
subscrevi e assino. 
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ATA Nº. 071/2018 – SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 19:00 horas, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de 
Matos, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Fabrício Dolla dos Santos, Valdemar Hort, Thiago Epifânio 
da Silva e Flavio Prachun. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para 
que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um 
texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a qual colocada em 
discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Logo após o presidente determinou a leitura do 
EXPEDIENTE: Ofício da prefeitura municipal comunicando veto integral ao projeto de lei nº. 006/2018 
que institui o Programa de Prorrogação de Licença Maternidade e a Adotante no âmbito da 
Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Município de Ariranha do Ivaí e 
dá outras providências; Indicação nº. 083/2018 de autoria dos Vereadores Thiago Epifânio da Silva, 
Antonio Marcos e Fabrício Dolla dos Santos - INDICAM ao chefe do Poder Executivo Municipal que 
determine ao setor competente, proceder com urgência a colocação de um sistema de iluminação no 
portal de entrada da sede do município; Indicação nº. 084/2018 de autoria do vereador Celso 
Kusminski - INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal determinar ao setor competente que tome 
providências no sentido de proceder à instalação de academia ao ar livre na comunidade do Salto do 
Ariranha; Indicação nº. 085/2018 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos - INDICA ao chefe 
do Poder Executivo Municipal que determine ao setor competente, proceder a aquisição de uma linha 
de telefone celular corporativo, destinado ao uso exclusivo dos plantonistas do centro municipal de 
saúde, em virtude das dificuldades de comunicação com os mesmos enfrentadas por munícipes 
quando necessário; Indicação nº. 086/2018 de autoria do vereador Vilmar de Almeida - INDICA ao 
chefe do Poder Executivo Municipal que determine ao setor competente, proceder a aquisição de 
uma lavadora de alta pressão (vap), equipamento a ser utilizado para uso na lavação dos veículos da 
frota do Município, organizados pelo departamento de transporte escolar, podendo mediante 
solicitação de empréstimo, suprir demandas de outros setores; Requerimento nº. 022/2018 de 
autoria do vereador Thiago Epifânio da Silva - REQUER que, após lido e aprovado em plenário, seja 
encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando do mesmo que conceda a licença 
prêmio ao servidor que a requerer, num prazo máximo de 10 (dez) meses após o período 
correspondente ao direito adquirido ou que através da Secretaria Municipal de Administração elabore 
Projeto de Lei dispondo sobre a indenização e conversão em pecúnia da licença prêmio adquirida e 
não gozada por servidores públicos municipais de Ariranha do Ivaí; PROJETO DE LEI Nº 007/2018 de 
autoria do vereador Geibison Silva de Matos- Súmula: Institui a obrigatoriedade da inclusão da Língua 
Brasileira de Sinais - LIBRAS - no currículo escolar no âmbito do Município de Ariranha do Ivaí e dá 
outras providências. Terminada a leitura do expediente, o presidente deixou a palavra livre com 
relação a matéria lida. O vereador Geibison Silva de Matos usando a palavra, comentou o veto 
encaminhado pelo prefeito municipal ao projeto de autoria do vereador Fabrício Dolla dos Santos 
referente ao programa de prorrogação da licença a maternidade, criticando sua atitude; discordou da 
indicação de autoria do vereador Vilmar de Almeida referente a aquisição de uma lavadora de alta 
pressão (vap), ressaltando que a lavagem dos veículos não é função dos motoristas e que há licitação 
para a execução deste tipo de serviço, a qual inclusive foi cancelada pelo prefeito; comentou a 
importância e necessidade da inclusão da língua brasileira de sinais LIBRAS, no currículo escolar no 
âmbito do município, sendo o projeto de sua iniciativa; ressaltou o descaso do poder público com os 
portadores de deficiência. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para a 
ORDEM DO DIA: Requerimento nº. 022/2018 de autoria do vereador Thiago Epifânio da Silva - 
REQUER que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando do mesmo que conceda a licença prêmio ao servidor que a requerer, num prazo 
máximo de 10 (dez) meses após o período correspondente ao direito adquirido ou que através da 
Secretaria Municipal de Administração elabore Projeto de Lei dispondo sobre a indenização e 
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conversão em pecúnia da licença prêmio adquirida e não gozada por servidores públicos municipais de 
Ariranha do Ivaí; que posto em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; Projeto de 
Lei nº 072/2018 SÚMULA: Autoriza crédito adicional suplementar na importância de R$21.340,00 
(vinte e um mil e trezentos e quarenta reais); Projeto de Lei nº 073/2018 SÚMULA: Abre Crédito 
Adicional Suplementar por Cancelamento no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o 
exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; Projeto de Lei nº 074/2018 SÚMULA: Abre 
Crédito Adicional Suplementar por Cancelamento no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí 
para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; Projeto de Lei nº 075/2018 SÚMULA: 
Abre Crédito Suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de 
Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; Projeto de Lei nº 
076/2018 SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por Cancelamento no Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; Projeto de 
Lei nº 077/2018 SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por Cancelamento no Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; todos 
aprovados em segunda discussão e votação por unanimidade. Nada mais havendo para a ordem do 
dia, o presidente deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. Fizeram uso 
da palavra: Vereador Thiago Epifânio da Silva; comentou a indicação de sua autoria com os vereadores 
Antonio Marcos Vicentino e Fabrício Dolla dos Santos referente a iluminação no portal da entrada do 
município; parabenizou o prefeito pela conquista do ônibus escolar; manifestou apoio às demais 
indicações; ressaltou a indicação de autoria do vereador Geibison Silva de Matos para aquisição de 
uma linha de celular corporativo destinados aos plantonistas do posto de saúde; criticou o veto do 
prefeito ao projeto de autoria do vereador Fabrício Dolla dos Santos para prorrogação da licença 
maternidade; comentou o requerimento de sua autoria com relação a concessão da licença prêmio ou 
a conversão em pecúnio da mesma. Vereador Fabrício Dolla dos Santos; manifestou apoio às 
indicações apresentadas; fez novamente cobranças para a indicação de sua autoria e também do 
vereador Thiago Epifânio da Silva com relação a imediata reforma da biblioteca municipal; solicitou o 
envio de um ofício em nome de todos reforçando o pedido; criticou o veto do prefeito municipal ao 
projeto de sua autoria referente prorrogação da licença maternidade. Vereador Vilmar de Almeida; 
apoiou as indicações e requerimento apresentados; esclareceu a indicação de sua autoria solicitando a 
aquisição de uma lavadora de alta pressão (vap); parabenizou todas as pessoas envolvidas para a 
realização dos jogos do vale do Ivaí (javis) e também aos atletas; comentou o requerimento de autoria 
do vereador Thiago Epifânio da Silva; fez esclarecimentos de como se procede a concessão do 
benefício. Vereador Celso Kusminski; manifestou apoio às indicações; ressaltou o requerimento de 
autoria do vereador Thiago Epifânio da Silva; fez sugestões para garantir o direito; comentou a 
indicação de sua autoria referente a instalação de academia ao ar livre na comunidade do Salto do 
Ariranha; fez cobranças para a indicação que fez referente a instalação de abastecedores nas 
comunidades rurais; criticou a ausência de trator para trabalhar na preparação de terras dos 
pequenos produtores; parabenizou todos os participantes do Javis; cobrou o envio de todos os 
processos administrativos do executivo para serem analisados por esta casa; ressaltou que é preciso 
punir o servidor que de fato cometeu infrações. Vereador Flávio Prachun; agradeceu e parabenizou a 
todos que trabalharam e participaram dos jogos do vale do Ivaí; comentou o veto do prefeito ao 
projeto referente a prorrogação da licença maternidade, cobrando o envio então pelo executivo; 
comentou a indicação do vereador Vilmar de Almeida para a aquisição da lavadora de alta pressão; 
enalteceu o requerimento de autoria do vereador Thiago Epifânio da Silva comentando a necessidade 
do mesmo; enalteceu o projeto de autoria do vereador Geibison Silva de Matos para a inclusão da 
libras no currículo escolar municipal; fez cobranças de indicações não atendidas. Vereador Geibison 
Silva de Matos; comentou o veto do prefeito ao projeto referente a prorrogação da licença 
maternidade e esclareceu o atraso no envio para a Câmara; ressaltou que é preciso tomar 
providências referente as atitudes do prefeito com relação aos pedidos dos vereadores; comentou a 
indicação de sua autoria; relatou um fato ocorrido com um munícipe, o qual precisou de atendimento 
médico, porém não conseguiu ligação no posto de saúde por estar desligado a linha; informou que a 
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linha continua desligada pedindo aos vereadores para fazer o teste; fez críticas ao secretário de saúde; 
ressaltou que o município está em retrocesso; cobrou mais sintonia por parte do presidente junto aos 
assessores jurídico e legislativo da casa, para que possam tomar providências com relação as atitudes 
do prefeito pelo não atendimento devido, aos pedidos dos vereadores; manifestou apoio ao 
requerimento de autoria do vereador Thiago Epifânio da Silva e comentou a importância; comentou a 
perseguição que alguns servidores sofrem por parte do prefeito; apoiou a indicação do vereador 
Fabrício Dolla dos Santos com relação a reforma da biblioteca municipal; comentou o descaso no setor 
de educação e cultura; comentou o abandono do prédio da emater e também a não renovação do 
convênio com a empresa; ressaltou as dificuldades dos agricultores pela falta de atendimento da 
empresa no município; parabenizou os atletas do município que mesmo sem incentivo se destacam 
nas competições. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para suas 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: parabenizou o vereador Thiago Epifânio da Silva pela autoria do 
requerimento referente a licença prêmio dos servidores e comentou a importância; parabenizou o 
prefeito pela conquista do ônibus escolar; comentou o veto do prefeito ao projeto referente 
prorrogação da licença maternidade; ressaltou que também fez requerimento pedindo a prorrogação, 
mas não obteve êxito; parabenizou a todos que participaram do javis; comentou alguns serviços que 
precisam ser feitos com urgência; apoiou o pronunciamento do vereador Celso Kusminski com relação 
a necessidade dos abastecedores de água nas comunidades rurais; fez críticas construtivas ao 
desempenhos de todos os secretários que passaram pelo setor de agricultura; comentou a 
importância de correr atrás de recursos para melhoria no setor; fez esclarecimentos com relação a 
uma reunião que participou no fórum junto com o promotor e representantes de outros municípios 
referente ao sistema de controle interno nas câmaras e prefeituras. Nada mais tendo a tratar, 
agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
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ATA Nº. 072/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 16:00 horas, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de 
Matos, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Fabrício Dolla dos Santos, Valdemar Hort, Thiago Epifânio 
da Silva e Flavio Prachun. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para 
que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um 
texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura do edital de convocação e logo após da ORDEM DO 
DIA que constou das seguintes matérias: Projeto de Lei nº 072/2018 SÚMULA: Autoriza crédito 
adicional suplementar na importância de R$21.340,00 (vinte e um mil e trezentos e quarenta reais); 
Projeto de Lei nº 073/2018 SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por Cancelamento no 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 
providências; Projeto de Lei nº 074/2018 SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por 
Cancelamento no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e 
dá outras providências; Projeto de Lei nº 075/2018 SÚMULA: Abre Crédito Suplementar por EXCESSO 
DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 
2018 e dá outras providências; Projeto de Lei nº 076/2018 SÚMULA: Abre Crédito Adicional 
Suplementar por Cancelamento no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício 
financeiro de 2018 e dá outras providências; Projeto de Lei nº 077/2018 SÚMULA: Abre Crédito 
Adicional Suplementar por Cancelamento no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o 
exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; todos aprovados em terceira e última discussão 
e votação e aprovados por unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença 
de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
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ATA Nº. 073/2018 – SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 19:00 
horas, na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 
presença do presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, 
Geibison Silva de Matos, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Fabrício Dolla dos Santos, Thiago 
Epifânio da Silva e Flavio Prachun. Estava ausente o vereador Valdemar Hort. Após constatar 
“quórum” regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional 
com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida, determinou a 
leitura da ata da sessão ordinária anterior, a qual colocada em discussão e votação, foi aprovada pela 
maioria absoluta. Logo após o presidente determinou a leitura do EXPEDIENTE: Ofício da prefeitura 
municipal encaminhando balancete financeiro referente mês de agosto de 2018; Ofício da prefeitura 
municipal comunicando Audiência Pública no dia 25 de setembro às 09:00 na Câmara Municipal; 
Ofício da prefeitura municipal encaminhando projetos de leis; requerimento nº. 023/2018 de autoria 
do vereador Flávio Prachun - REQUER que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado 
expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando do mesmo o envio a esta Casa de Leis de todos 
os comprovantes de despesas dos serviços realizados no equipamento lavadora de alta pressão; 
Requerimento nº. 024/2018 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos - REQUER que, após lido 
e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando do 
mesmo que todos os projetos e/ou documentos que necessitem de apreciação desta Casa, sejam 
encaminhados com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, a fim de que sejam analisados 
pelas comissões permanentes conforme as normas regimentais. REQUER ainda que, todas as 
informações e documentos solicitados sejam encaminhados integralmente; Requerimento nº. 
025/2018 de autoria do vereador Flávio Prachun apoiado por todos os vereadores - REQUEREM que, 
após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal 
solicitando do mesmo que oficie o órgão competente (DER/PR), cobrando a execução de reparos com 
máxima urgência, em diversos trechos ao longo da Rodovia Estadual Nelson Petrassi, a qual encontra-
se em situação de risco aos condutores de veículos que por ela trafegam; PROJETO DE LEI Nº 
078/2018 - SÚMULA: Abre Crédito Suplementar por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 
ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e 
dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 079/2018 – SÚMULA: Autoriza crédito adicional 
suplementar na importância de até R$56.057,95 (cinquenta e seis mil e cinquenta e sete reais e 
noventa e cinco centavos); PROJETO DE LEI Nº 080/2018 – SÚMULA: Altera a lei complementar 
nº.315/2009, e institui a planta genérica para fins de cobrança de IPTU e ITBI, a partir do exercício de 
2019, e dá outras providências. Terminada a leitura do expediente, o presidente deixou a palavra livre 
com relação a matéria lida. O vereador Flávio Prachun usando a palavra ressaltou que a lavoura de 
alta pressão mencionada na indicação de sua autoria, é a que pertence ao pátio rodoviário sendo a 
mesma utilizada na lavagem dos ônibus escolares e caminhões. Também fez uso da palavra o vereador 
Geibison Silva de Matos, o qual comentou e justificou os requerimentos apresentados. Ninguém mais 
querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para a ORDEM DO DIA: Requerimento nº. 
023/2018 de autoria do vereador Flávio Prachun - REQUER que, após lido e aprovado em plenário, 
seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando do mesmo que o envio a esta 
Casa de Leis de todos os comprovantes de despesas dos serviços realizados no equipamento lavadora 
de alta pressão; Requerimento nº. 024/2018 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos - 
REQUER que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando do mesmo que todos os projetos e/ou documentos que necessitem de 
apreciação desta Casa, sejam encaminhados com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, 
a fim de que sejam analisados pelas comissões permanentes conforme as normas regimentais. 
REQUER ainda que, todas as informações e documentos solicitados sejam encaminhados 
integralmente; (Requerimento nº. 025/2018 de autoria do vereador Flávio Prachun apoiado por todos 
os vereadores - REQUEREM que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao 
Senhor Prefeito Municipal solicitando do mesmo que oficie o órgão competente (DER/PR), cobrando a 
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execução de reparos com máxima urgência, em diversos trechos ao longo da Rodovia Estadual Nelson 
Petrassi, a qual encontra-se em situação de risco aos condutores de veículos que por ela trafegam; 
todos aprovados em única discussão e votação e aprovados pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº 
078/2018 - SÚMULA: Abre Crédito Suplementar por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 
ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e 
dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 079/2018 – SÚMULA: Autoriza crédito adicional 
suplementar na importância de até R$56.057,95 (cinquenta e seis mil e cinquenta e sete reais e 
noventa e cinco centavos; PROJETO DE LEI Nº 080/2018 – SÚMULA: Altera a lei complementar 
nº.315/2009, e institui a planta genérica para fins de cobrança de IPTU e ITBI, a partir do exercício de 
2019, e dá outras providências; todos aprovados em primeira discussão e votação e aprovados pela 
maioria absoluta. Nada mais tendo a tratar na ordem do dia, o presidente deixou a palavra livre para 
as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. Fizeram uso da palavra: Vereador Antonio Marcos 
Vicentino; comentou os requerimentos; apoiou as indicações; fez cobranças ao setor rodoviário por 
serviços não realizados de restauração em diversos carreadores e estradas; fez devido a serviços não 
concluídos.  Vereador Geibison Silva de Matos; comentou diversos serviços de restauração de estradas 
não executados pelo setor rodoviário; fez críticas ao secretário; manifestou repúdio ao secretário de 
educação por não autorizar transporte escolar a buscar um aluno em sua residência localizada na 
comunidade do Riozinho, por questão de duzentos metros de distância; fez críticas ao setor de saúde 
e educação; ressaltou a falta de medicamentos no posto de saúde; reforçou indicações não atendidas. 
Vereador Flávio Prachun; ressaltou o pronunciamento do vereador Geibison Silva de Matos sobre a 
falta de medicamentos para atender a população; fez críticas à administração; parabenizou o 
secretário de obras por serviços realizados. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o 
presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Fez indicações verbais; cobrou serviços de 
restauração de estradas não atendidas; manifestou apoio aos requerimentos e indicações 
apresentadas; fez cobranças de melhorias em algumas estradas; ressaltou a indicação do vereador 
Antonio Marcos Vicentino. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e 
encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino 
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ATA Nº. 074/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos vinte e quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, após a sessão ordinária, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de 
Matos, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Fabrício Dolla dos Santos, Thiago Epifânio da Silva e Flavio 
Prachun. Estava ausente o vereador Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas 
e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura do edital de 
convocação e logo após da ORDEM DO DIA que constou das seguintes matérias: PROJETO DE LEI Nº 
078/2018 - SÚMULA: Abre Crédito Suplementar por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 
ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e 
dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 079/2018 – SÚMULA: Autoriza crédito adicional 
suplementar na importância de até R$56.057,95 (cinquenta e seis mil e cinquenta e sete reais e 
noventa e cinco centavos; ambos aprovados em segunda discussão e votação e aprovados pela 
maioria absoluta. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 
sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
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ATA Nº. 075/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 09:00 horas, 
na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 
do presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva 
de Matos, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Fabrício Dolla dos Santos, Valdemar Hort, Thiago 
Epifânio da Silva e Flavio Prachun. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a 
todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição 
ouvissem um texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura do edital de convocação e logo após da 
ORDEM DO DIA que constou das seguintes matérias: PROJETO DE LEI Nº 078/2018 - SÚMULA: Abre 
Crédito Suplementar por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; PROJETO 
DE LEI Nº 079/2018 – SÚMULA: Autoriza crédito adicional suplementar na importância de até 
R$56.057,95 (cinquenta e seis mil e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos; ambos 
aprovados em terceira e última discussão e votação e aprovados pela maioria absoluta. Nada mais 
tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea 
Oliveira que a subscrevi e assino. 
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ATA Nº. 076/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 18:00 horas, 
na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 
do presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva 
de Matos, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Fabrício Dolla dos Santos, Valdemar Hort, Thiago 
Epifânio da Silva e Flavio Prachun. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a 
todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição 
ouvissem um texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura do edital de convocação e logo após da 
ORDEM DO DIA que constou da seguinte matéria: PROJETO DE LEI Nº 080/2018 – SÚMULA: Altera a 
lei complementar nº.315/2009, e institui a planta genérica para fins de cobrança de IPTU e ITBI, a 
partir do exercício de 2019, e dá outras providências. Esteve presente na sessão a servidora do 
departamento tributário da prefeitura municipal a fim de prestar esclarecimentos referentes ao 
projeto. Após questionamentos, os vereadores constataram irregularidades, devido o mesmo 
acarretar renúncia de receita, e também itens incompletos. Desta forma, o projeto em questão foi 
REPROVADO por unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de 
todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
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ATA Nº. 077/2018 – SESSÃO ORDINÁRIA 
Ao primeiro dia do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 19:00 horas, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de 
Matos, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Fabrício Dolla dos Santos, Thiago Epifânio da Silva, Flavio 
Prachun e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para 
que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um 
texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a qual colocada em 
discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Logo após o presidente determinou a leitura do 
EXPEDIENTE: Ofício da prefeitura municipal encaminhando leis sancionadas; Ofício da prefeitura 
municipal encaminhando resposta ao requerimento nº. 022/2018 de autoria do vereador Thiago 
Epifânio da Silva; Indicação nº. 087/2018 de autoria do vereador José Aparecido de Oliveira - INDICA 
seja encaminhado expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal, solicitando que o mesmo 
determine ao setor competente proceder a construção de um redutor de velocidade (quebra-molas) 
na Rua Valtencir da Silva Prachun, e também na estrada da comunidade de Nova Aliança, mais 
precisamente em frente à residência do Senhor Osvaldo Onesko; Projeto de lei nº. 008/2018 de 
autoria do Vereador Geibison Silva de Matos, Fabrício Dolla dos Santos e Flávio Prachun – SÚMULA: 
Dispõe sobre diretrizes para a instituição do Programa de Coleta Seletiva Contínua de Resíduos 
Eletrônicos e Tecnológicos e dá outras providências; Projeto de lei nº. 009/2018 de autoria do 
Vereador José Aparecido de Oliveira – SÚMULA: Dispõe sobre a isenção do pagamento de valores a 
título de inscrição em concursos públicos, no âmbito do Município de Ariranha do Ivaí, para os 
eleitores convocados e nomeados, que tenham prestado serviço eleitoral, e, bem como, às pessoas 
que tenham exercido a função de jurado no Tribunal do Júri. Terminada a leitura do expediente, o 
presidente deixou a palavra livre com relação a matéria lida. Fizeram uso da palavra os vereadores 
Geibison Silva de Matos, o qual manifestou apoio as indicações  e comentou o projeto de lei de sua 
autoria junto com os vereadores Fabrício Dola dos Santos e Flávio Prachun que dispõe sobre diretrizes 
para a instituição do Programa de Coleta Seletiva Contínua de Resíduos Eletrônicos e Tecnológicos, e 
dá outras providências e José Aparecido de Oliveira que comentou a indicação de sua autoria bem 
como o projeto de lei que dispõe sobre a isenção do pagamento de valores a título de inscrição em 
concursos públicos, no âmbito do Município de Ariranha do Ivaí, para os eleitores convocados e 
nomeados, que tenham prestado serviço eleitoral, e, bem como, às pessoas que tenham exercido a 
função de jurado no Tribunal do Júri. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o presidente 
passou para a ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 007/2018 de autoria do vereador Geibison Silva de 
Matos- SÚMULA: Institui a obrigatoriedade da inclusão da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS - no 
currículo escolar no âmbito do Município de Ariranha do Ivaí e dá outras providências; que posto em 
segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 008/2018 de autoria 
do Vereador Geibison Silva de Matos, Fabrício Dolla dos Santos e Flávio Prachun – SÚMULA: Dispõe 
sobre diretrizes para a instituição do Programa de Coleta Seletiva Contínua de Resíduos Eletrônicos e 
Tecnológicos e dá outras providências; que posto em primeira discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 009/2018 de autoria do Vereador José Aparecido de Oliveira – 
SÚMULA: Dispõe sobre a isenção do pagamento de valores a título de inscrição em concursos 
públicos, no âmbito do Município de Ariranha do Ivaí, para os eleitores convocados e nomeados, que 
tenham prestado serviço eleitoral, e, bem como, às pessoas que tenham exercido a função de jurado 
no Tribunal do Júri; que posto em primeira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade e VETO 
AO PROJETO DE LEI Nº. 006/2018 de autoria do vereador Fabrício Dolla dos Santos- SÚMULA: Institui 
o Programa de Prorrogação de Licença Maternidade e à Adotante no âmbito da Administração Direta, 
Autarquia e Fundacional do Poder Executivo de Ariranha do Ivaí e dá outras providências; que posto 
em única discussão, pediu a palavra o vereador Geibison Silva de Matos, o qual criticou a atitude do 
prefeito e cobrou o envio do projeto por parte do mesmo. Em seguida o presidente colocou o veto em 
aprovação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo para a ordem do dia, o 
presidente deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. Fizeram uso da 
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palavra: Vereador Vilmar de Almeida; manifestou apoio aos projetos de lei e indicações; ressaltou o 
projeto de autoria do vereador Geibison, Fabrício e Flávio; enalteceu o evento realizado pela diretora 
do Colégio Presidente Kennedy e parabenizou todos os envolvidos. Vereador Valdemar Hort; justificou 
sua ausência na sessão ordinária anterior; comentou os serviços de restauração de estradas na 
comunidade da Barraquinha e Bairro Bom Jesus; agradeceu o setor rodoviário pela conclusão de 
alguns serviços. Vereador Celso Kusminski; comentou o incêndio ocorrido no final de semana com 
veículos de propriedade do município e que seriam leiloados; ressaltou que é necessário tomar 
providências urgentes com relação aos que ainda restaram; fez sugestões para que aconteça o quanto 
antes; comentou uma indicação que fez para a aquisição de abastecedores para a qual até o momento 
nada resolveram e ressaltou a necessidade; manifestou apoio aos projetos de leis e indicações; 
comentou a importância da população saber escolher seus candidatos na eleição do dia sete; 
ressaltou os candidatos que apoia. Vereador Thiago Epifânio da Silva; comentou o incêndio ocorrido 
com os veículos da prefeitura; ressaltou que é preciso ajudar a eleger os candidatos que já trouxeram 
benefícios ao município; falou para a população analisar bem cada um. Vereador Flávio Prachun; 
apoiou as indicações; ressaltou que já havia indicações feitas em gestões anteriores; comentou a 
precariedade que se encontram diversas estradas do município; fez críticas ao prefeito por informar 
em uma reunião de funcionários é irá parar um pouco os setores de saúde e rodoviário; comentou a 
ausência de trator para preparar as terras dos pequenos produtores; criticou o prefeito  por comentar 
que gasta mais recursos no setor de saúde do que os gestores anteriores,  o que é uma mentira. 
Vereador Geibison Silva de Matos; fez indicações verbais; fez críticas ao prefeito por falar que irá parar 
os setores de saúde e rodoviário; comentou ter feito um vídeo que está circulando em redes sociais 
referentes a situações precárias que se encontram algumas comunidades rurais; nominou algumas; 
fez esclarecimentos com relação ao projeto de lei que alterava a lei complementar nº 315/2009 para 
fins de cobrança de IPTU, o qual ao invés de diminuir o valor do IPTU cobrado dos munícipes, 
aumentaria, e que o mesmo após analisado pelos vereadores foi reprovado por unanimidade; 
comentou o incêndio ocorrido no final de semana e os riscos que a população corre. Vereador Antonio 
Marcos Vicentino; manifestou apoio as indicações e projetos; comentou a precariedade que se 
encontram algumas estradas e carreadores, para as quais são feitas indicações e não são atendidas; 
ressaltou o vídeo feito pelo vereador Geibison; comentou o fato ocorrido com os veículos do 
município e ressaltou a falta de segurança; nominou os candidatos que apoia para a eleição 
ressaltando a importância de votar em quem já ajudou o município. Vereador Fabrício Dolla dos 
Santos; manifestou apoio às indicações e projetos; comentou o veto do prefeito ao projeto de lei de 
sua autoria referente prorrogação da licença maternidade; fez requerimento verbal. Ninguém mais 
para fazer uso da palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Apoiou o 
pronunciamento do vereador Fabrício Dolla dos Santos; agradeceu o apoio dos vereadores ao projeto 
de lei de sua autoria; pediu para que a população acompanhe o portal da transparência, bem como 
participem mais das sessões da câmara e assim estarem informadas sobre o que de fato acontece no 
município; ressaltou as indicações para construção de redutor de velocidade no município e a 
necessidade dos mesmos; apoiou as indicações ressaltando as de autoria do vereador Geibison Silva 
de Matos; comentou a necessidade da contratação de mais servidores para o setor de obras; 
parabenizou todos os envolvidos no evento realizado pela diretora do Colégio Presidente Kennedy; fez 
esclarecimentos com relação ao terreno que será cedido para a construção do prédio próprio da 
Câmara. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu 
Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
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ATA Nº. 078/2018 – SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 19:00 horas, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de 
Matos, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Fabrício Dolla dos Santos, Flavio Prachun e Valdemar Hort. 
Estava ausente o vereador Thiago Epifânio da Silva. Após constatar “quórum” regimental, o presidente 
convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na 
mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura da ata da sessão 
ordinária anterior, a qual colocada em discussão e votação, foi aprovada pela maioria absoluta. Logo 
após o presidente determinou a leitura do EXPEDIENTE: Ofícios da prefeitura municipal 
encaminhando respostas aos requerimentos nº. 023, 024 e 025/2018; Ofícios da prefeitura municipal 
encaminhando projetos de leis; Indicação nº. 088/2018 de autoria do vereador Antonio Marcos 
Vicentino - INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal, que determine ao setor competente 
proceder a colocação de cascalho na estrada principal da comunidade do Riozinho; Indicação nº. 
089/2018 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos - INDICA ao chefe do Poder Executivo 
Municipal que determine ao setor competente, proceder reparos na Rua Dieimes Fernando Sansolotti, 
mais precisamente em frente ao estabelecimento do Rodrigo (do Espetinho), em virtude de que em 
dias chuvosos há um acúmulo de água causando poças e atrapalhando as pessoas que transitam pelo 
local; Indicação nº. 090/2018 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos - INDICA ao chefe do 
Poder Executivo Municipal que determine ao setor competente, proceder uma limpeza geral na Rua 
Jacutinga, a qual encontra-se em situação precária em consequência do grande acúmulo de matos em 
toda sua expansão; Indicação nº. 091/2018 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos - INDICA 
ao chefe do Poder Executivo Municipal que determine ao setor competente, proceder a colocação de 
cascalho no carreador da propriedade do popular Caboclo, localizada na comunidade do Quinhentos 
Alqueires, devido a precariedade que se encontra, impossibilitando caminhão de coleta de leite 
chegar ao local de sua residência; Requerimento nº. 026/2018 de autoria de todos os vereadores - 
REQUEREM que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando que o mesmo determine ao setor competente, proceder a elaboração de 
projeto de lei instituindo o Programa de Prorrogação de Licença Maternidade para as servidoras 
públicas municipais; Projeto de Lei nº. 081/2018 – SÚMULA: Estima a Receita e Fixa a Despesa do 
Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019; PROJETO DE LEI Nº 082/2018 – 
SÚMULA: Autoriza crédito especial na importância de até 46.300,00 (quarenta e seis mil trezentos 
reais); PROJETO DE LEI Nº 083/2018 – SÚMULA: Autoriza crédito adicional suplementar na 
importância de até 87.757,61 (oitenta e sete mil setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um 
centavos). Terminada a leitura do expediente, o presidente deixou a palavra livre com relação a 
matéria lida. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para a ORDEM DO DIA: 
Requerimento nº. 026/2018 de autoria de todos os vereadores - REQUEREM que, após lido e 
aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando que o 
mesmo determine ao setor competente, proceder a elaboração de projeto de lei instituindo o 
Programa de Prorrogação de Licença Maternidade para as servidoras públicas municipais; que posto 
em única discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº 007/2018 de 
autoria do vereador Geibison Silva de Matos- SÚMULA: Institui a obrigatoriedade da inclusão da 
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS - no currículo escolar no âmbito do Município de Ariranha do Ivaí e 
dá outras providências; que posto em terceira e última discussão e votação, foi aprovado pela maioria 
absoluta; PROJETO DE LEI Nº. 008/2018 de autoria do Vereador Geibison Silva de Matos, Fabrício 
Dolla dos Santos e Flávio Prachun – SÚMULA: Dispõe sobre diretrizes para a instituição do Programa 
de Coleta Seletiva Contínua de Resíduos Eletrônicos e Tecnológicos e dá outras providências; que 
posto em segunda discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº. 
009/2018 de autoria do Vereador José Aparecido de Oliveira – SÚMULA: Dispõe sobre a isenção do 
pagamento de valores a título de inscrição em concursos públicos, no âmbito do Município de 
Ariranha do Ivaí, para os eleitores convocados e nomeados, que tenham prestado serviço eleitoral, e, 
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bem como, às pessoas que tenham exercido a função de jurado no Tribunal do Júri; que posto em 
segunda discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº 082/2018 – 
SÚMULA: Autoriza crédito especial na importância de até 46.300,00 (quarenta e seis mil trezentos 
reais); que posto em primeira discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta e PROJETO DE 
LEI Nº 083/2018 – SÚMULA: Autoriza crédito adicional suplementar na importância de até 87.757,61 
(oitenta e sete mil setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos); que posto em 
primeira discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta. Não havendo mais matéria para a 
ordem do dia, o presidente deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. 
Fizeram uso da palavra: Vereador Celso kusminski; comentou a situação precária em que alguns 
imóveis se encontram devido às chuvas; solicitou uma reunião dos vereadores e prefeito, a fim de 
tentar resolver o problema; ressaltou a necessidade de ser feito alguma coisa com urgência; 
comentou o pleito eleitoral ressaltando estar contente com o resultado e agradecendo os votos 
recebidos em apoio ao seu candidato. Vereador Vilmar de Almeida; manifestou apoio as indicações e 
ao pronunciamento do vereador Celso com relação aos problemas enfrentados por alguns munícipes 
em dias muito chuvosos; agradeceu a todas as famílias que visitou pedindo votos aos candidatos que 
apoiou, pela recepção que teve; ressaltou que agora todos devem cobrar empenho dos deputados 
que apoiaram; comentou a chegada de mais um caminhão adquirido através de emenda do deputado 
Reichamback; Antonio Marcos Vicentimo; manifestou apoio ao pronunciamento do vereador Celso; 
comentou a indicação de sua autoria; ressaltou que é necessário cascalhar várias outras estradas e 
carreadores; comentou o resultado das eleições e agradeceu os votos recebidos do candidato que 
apoiou; convidou a todos para participarem de um almoço em sua comunidade no dia doze próximo. 
Vereador Flavio Prachun; agradeceu os votos recebidos aos candidatos que apoiou; ressaltou a 
necessidade de cobrar dos deputados eleitos benefícios para a população; manifestou apoio as 
indicações; ressaltou ser incompetência do prefeito a situação que o vereador Celso Kusminski expôs e 
que serviço provisório já fizeram e de nada adiantou; fez críticas ao prefeito pela péssima qualidade 
dos serviços realizados em algumas estradas; comentou restaurações de pontes que devem ser 
realizadas; reiterou indicações feitas anteriormente, porém não atendidas. Vereador Geibison Silva de 
Matos; ressaltou e apoiou o pronunciamento dos vereadores Celso e Flávio; fez críticas à 
administração pela falta de manutenção nas ruas da cidade; citou algumas situações; fez críticas ao 
prefeito; comentou o fato de algumas pontes que serão feitas de concreto beneficiar apenas uma 
pessoa; mencionou alguns casos; comentou o pleito eleitoral ressaltando que é preciso haver 
mudança na política; Vereador Valdemar Hort; apoiou o pronunciamento do vereador Celso com 
relação a situação das ruas em dias chuvosos; mencionou situações semelhantes que ocorre no 
município de Ivaiporã; ressaltou é que necessário resolver o problema; agradeceu os votos recebidos 
aos candidatos que apoiou no pleito eleitoral; enalteceu o nome de todos que se elegeram e enfatizou 
que todos irão somar para ajudar o município; Vereador Fabrício; comentou a situação dos imóveis 
que o vereador Celso expôs; enfatizou que é necessário tomar providências urgentes para resolver a 
questão; reiterou uma indicação do vereador Celso para a construção de banheiros na praça pública 
do município. Ninguém mais para fazer uso da palavra, o presidente passou para suas 
CONSIDERAÇÕES FINAIS. Informou que entrará em contato com o prefeito para marcar a reunião que 
os vereadores solicitaram; ressaltou que o problema levantado pelo vereador Celso se deve ao falto 
da cidade ter sito mal planejada pelos engenheiros da época; comentou a precariedade que algumas 
ruas se encontram devido à falta de boca de lobos em várias; cobrou serviços de limpeza em vários 
imóveis do município; ressaltou a necessidade da contratação de mais servidores para o setor de 
obras e serviços públicos; comentou as indicações para restauração de pontes e a precariedade que 
algumas se encontram; fez indicação verbal; ressaltou que é necessário dar condições aos pequenos 
agricultores para trabalharem; comentou as conquistas que o município teve e mencionou novas 
aquisições; agradeceu o apoio recebido nas eleições; parabenizou a todos pelo resultado; informou o 
adiamento da sessão devido ao recesso do feriado. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de 
todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
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ATA Nº. 079/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, após a sessão ordinária, na sede deste 
Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do presidente 
José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos, 
Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Fabrício Dolla dos Santos, Valdemar Hort, e Flavio Prachun. 
Estava ausente o vereador Thiago Epifânio da Silva Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de 
palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura do edital 
de convocação e logo após da ORDEM DO DIA que constou das seguintes matérias: PROJETO DE LEI 
Nº 082/2018 – SÚMULA: Autoriza crédito especial na importância de até 46.300,00 (quarenta e seis 
mil trezentos reais); que posto em primeira discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta 
e PROJETO DE LEI Nº 083/2018 – SÚMULA: Autoriza crédito adicional suplementar na importância 
de até 87.757,61 (oitenta e sete mil setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos); 
que posto em segunda discussão e votação, foram aprovados pela maioria absoluta. Nada mais 
tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea 
Oliveira que a subscrevi e assino. 
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ATA Nº. 080/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 09:00 horas, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de 
Matos, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Fabrício Dolla dos Santos, Thiago Epifânio da Silva, 
Valdemar Hort, e Flavio Prachun. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a 
todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição 
ouvissem um texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura do edital de convocação e logo após da 
ORDEM DO DIA que constou das seguintes matérias: PROJETO DE LEI Nº 082/2018 – SÚMULA: 
Autoriza crédito especial na importância de até 46.300,00 (quarenta e seis mil trezentos reais); que 
posto em primeira discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta e PROJETO DE LEI Nº 
083/2018 – SÚMULA: Autoriza crédito adicional suplementar na importância de até 87.757,61 
(oitenta e sete mil setecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e um centavos); que posto em 
terceira e última discussão e votação, foram aprovados por unanimidade. Nada mais tendo a tratar, 
o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a 
subscrevi e assino. 
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ATA Nº. 081/2018 – SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 19:00 horas, 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de 
Matos, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Thiago Epifânio da Silva., Fabrício Dolla dos Santos, Flavio 
Prachun e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para 
que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um 
texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a qual colocada em 
discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Logo após o presidente determinou a leitura do 
EXPEDIENTE: Ofícios da prefeitura municipal encaminhando projetos de leis e leis sancionadas; 
Requerimento nº. 027/2018 de autoria dos vereadores - REQUEREM que, após lido e aprovado em 
plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, para que o mesmo se manifeste 
com relação a todas às Indicações formuladas e solicitadas pelos Nobres Edis desta Casa durante o 
ano corrente, informando qual dos serviços ora requisitados foram realizados pela Municipalidade, 
apontando quais ainda não foram executados e justificando o motivo; Requerimento nº. 028/2018 de 
autoria do vereador Geibison Silva de Matos - REQUER que, após lido e aprovado em plenário, seja 
encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, para que o mesmo determine ao setor 
competente, encaminhar a esta Casa de Leis, cópia de todo o processo referente ao concurso público 
sob nº. 004/2006, para contratação de pessoal do executivo; PROJETO DE LEI Nº 084/2018 – SÚMULA: 
Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Especial no orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí para o Exercício de 2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 
085/2018 – SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional 
Especial no orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o Exercício de 2018 e dá outras 
providências; PROJETO DE LEI Nº 086/2018 – SÚMULA: Autoriza crédito adicional suplementar na 
importância de até 3.000,00 (três mil reais). Terminada a leitura do expediente, o presidente deixou a 
palavra livre com relação a matéria lida. O vereador Geibison Silva de Matos usando a palavra, 
comentou o requerimento de autoria de todos os vereadores solicitando informações ao executivo 
com relação às indicações feitas pelos mesmos; comentou também o requerimento de sua autoria 
solicitando o envio de cópia do processo do concurso realizado no ano de 2006 para contratação de 
pessoal; fez críticas ao executivo pelo fato de encaminhar projetos para a Câmara fora do prazo 
regimental. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para a ORDEM DO DIA: 
Requerimento nº. 027/2018 de autoria dos vereadores - REQUEREM que, após lido e aprovado em 
plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, para que o mesmo se manifeste 
com relação a todas às Indicações formuladas e solicitadas pelos Nobres Edis desta Casa durante o 
ano corrente, informando qual dos serviços ora requisitados foram realizados pela Municipalidade, 
apontando quais ainda não foram executados e justificando o motivo; Requerimento nº. 028/2018 de 
autoria do vereador Geibison Silva de Matos - REQUER que, após lido e aprovado em plenário, seja 
encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, para que o mesmo determine ao setor 
competente, encaminhar a esta Casa de Leis, cópia de todo o processo referente ao concurso público 
sob nº. 004/2006, para contratação de pessoal do executivo; ambos colocados em única discussão e 
votação e aprovados por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº 084/2018 – SÚMULA: Autoriza o Executivo 
Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Especial no orçamento do Município de Ariranha 
do Ivaí para o Exercício de 2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 085/2018 – SÚMULA: 
Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Especial no orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí para o Exercício de 2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 
086/2018 – SÚMULA: Autoriza crédito adicional suplementar na importância de até 3.000,00 (três mil 
reais); todos colocados em primeira discussão e votação e aprovados por unanimidade. Nada mais 
havendo para a ordem do dia, o presidente deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos 
vereadores. Fizeram uso da palavra: Vereador Geibison Silva de Matos; fez indicação verbal; fez 
cobranças de providências ao executivo municipal com relação ao horto florestal, o qual está sendo 
depósito de lixos; solicitou o envio de um ofício ao prefeito municipal solicitando incentivo aos atletas 
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do município em geral; parabenizou os professores pela passagem do dia em que é comemorado a 
profissão dos mesmos. Vereador Thiago Epifânio da Silva; apoiou o pronunciamento do vereador 
Geibison Silva de Matos com relação ao não envio dos projetos com antecedência pelo executivo 
municipal; enalteceu a pessoas dos servidores Irineu e Marcos pelo pronto atendimento sempre que o 
orador solicita; parabenizou o prefeito por conquistas e pelo andamento da administração. Vereador 
Vilmar de Almeida; parabenizou os atletas do município que participaram dos jogos na cidade do 
Chopinzinho; parabenizou e agradeceu os moradores da comunidade do Bairro Bom Jesus pela 
qualidade do evento ocorrido na comunidade no final de semana; parabenizou os professores pela 
passagem do dia e enalteceu a profissão. Vereador Antonio Marcos Vicentino; agradeceu a todos que 
participaram da festa da comunidade do Bairro Bom Jesus e também aos colaboradores do evento; 
parabenizou os atletas que participaram dos jogos na cidade de Chopinzinho e também os professores 
pela passagem do seu dia; fez cobranças de serviços de restauração em estradas e carreadores; fez 
indicações verbais. Vereador Valdemar Hort; manifestou condolências às famílias que ficaram 
enlutadas no decorrer da semana; fez comentário com relação aos imóveis que são prejudicados em 
dias chuvosos ressaltando o caso do imóvel da moradora, Titula; parabenizou os moradores da 
comunidade do Bairro Bom Jesus pelo evento ocorrido no final de semana; comentou serviços de 
restauração na estrada que dá acesso a comunidade de Nova Aliança e também em algumas pontes 
que necessitam ser arrumadas com urgência. Vereador Flavio Prachun; parabenizou os professores 
pela passagem do dia em comemoração enaltecendo a profissão; fez cobranças e críticas ao executivo 
por não organizar eventos em comemoração a vários dias festivos. Ninguém mais querendo fazer uso 
da palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Manifestou condolências às 
famílias que ficaram enlutadas; parabenizou os professores pela passagem do dia em comemoração à 
profissão; apoiou as indicações apresentadas; parabenizou os esportistas do município que participam 
de competições em geral; parabenizou os organizadores e colaboradores do evento na comunidade 
do Bairro Bom Jesus; ressaltou e enalteceu a união dos vereadores quando é necessário resolver 
algum problema do município. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a 
sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
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ATA Nº. 082/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, após a sessão ordinária, sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de 
Matos, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Thiago Epifânio da Silva., Fabrício Dolla dos Santos, Flavio 
Prachun e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para 
que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um 
texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura do edital de convocação e logo após da ORDEM DO 
DIA que constou das seguintes matérias: PROJETO DE LEI Nº 084/2018 – SÚMULA: Autoriza o 
Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Especial no orçamento do Município de 
Ariranha do Ivaí para o Exercício de 2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 085/2018 – 
SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Especial no 
orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o Exercício de 2018 e dá outras providências; 
PROJETO DE LEI Nº 086/2018 – SÚMULA: Autoriza crédito adicional suplementar na importância de 
até 3.000,00 (três mil reais); todos colocados em segunda discussão e votação e aprovados por 
unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 
sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
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ATA Nº. 083/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 09:00 horas, sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de 
Matos, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Thiago Epifânio da Silva., Fabrício Dolla dos Santos, Flavio 
Prachun e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para 
que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um 
texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura do edital de convocação e logo após da ORDEM DO 
DIA que constou das seguintes matérias: PROJETO DE LEI Nº 084/2018 – SÚMULA: Autoriza o 
Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Especial no orçamento do Município de 
Ariranha do Ivaí para o Exercício de 2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 085/2018 – 
SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Especial no 
orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o Exercício de 2018 e dá outras providências; 
PROJETO DE LEI Nº 086/2018 – SÚMULA: Autoriza crédito adicional suplementar na importância de 
até 3.000,00 (três mil reais); todos colocados em terceira e última discussão e votação e aprovados 
por unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 
sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
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ATA Nº. 084/2018 – SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 19:00 horas, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de 
Matos, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Thiago Epifânio da Silva., Flavio Prachun e Valdemar Hort. 
Estava ausente o vereador Fabrício Dolla dos Santos. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas 
e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura da ata da sessão 
ordinária anterior, a qual colocada em discussão e votação, foi aprovada pela maioria absoluta. Logo 
após o presidente determinou a leitura do EXPEDIENTE: Ofícios da prefeitura municipal 
encaminhando leis sancionadas e balancete financeiro referente mês de setembro/2018; Ofício da 
prefeitura municipal encaminhando resposta ao requerimento nº. 026/2018 de autoria de todos os 
vereadores referente a prorrogação da licença maternidade às servidoras do município; Ofício da 
prefeitura municipal encaminhando resposta ao requerimento nº. 028/2018 de autoria do vereador 
Geibison Silva de Matos, o qual solicita cópia de todo o processo referente ao concurso público sob nº. 
004/2006, para contratação de pessoal do executivo; Indicação nº. 092/2018 de autoria do vereador 
Geibison Silva de Matos - INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal que determine ao setor 
competente, proceder a conclusão da fossa séptica localizada próxima ao prédio da EMATER do 
município, uma vez que a mesma, na situação em que se encontra, coloca em risco moradores que 
trafegam pelo local; Indicação nº. 092/2018 de autoria do vereador Antonio Marcos Vicentino - 
INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal, que determine ao setor competente proceder a 
restauração dos carreadores que dão acesso às propriedades dos senhores João Batista e Mário 
Petrassi, localizados na comunidade do Bairro Bom Jesus. Terminada a leitura do expediente, o 
presidente deixou a palavra livre com relação a matéria lida. Ninguém querendo fazer uso da palavra e 
não havendo matérias para a ordem do dia, o presidente deixou a palavre livre para as EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS dos vereadores. Fizeram uso da palavra: Vereador Celso Kusminski; manifestou apoio às 
indicações; comentou a possibilidade de cultivo da fruta açaí no município passando algumas 
informações; parabenizou o secretário de agricultura por ser um dos primeiros a acatar a sugestão. 
Vereador Antonio Marcos Vicentino; comentou a indicação de sua autoria; comentou serviços de 
restauração de estradas e carreadores necessários; manifestou apoio ao pronunciamento do vereador 
Celso Kusminski; fez críticas à administração. Vereador Geibison Silva de Matos; apoiou o 
pronunciamento do vereador Celso Kusminski; ressaltou a falta de planejamento por parte do 
executivo; fez críticas ao prefeito municipal; comentou a interrupção do atendimento por parte da 
Doutora Luíza Pinheiro no município e dos débitos da prefeitura com diversos fornecedores e 
prestadores de serviços; solicitou a presença do secretário de finanças na câmara para prestar 
esclarecimentos; comentou a indicação de sua autoria. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, 
o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Fez indicações verbais; prestou condolências 
à família de um morador da comunidade de Nova Aliança que faleceu no final de semana; informou 
saldo bancário da Câmara. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a 
sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
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ATA Nº. 085/2018 – SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 19:00 horas, 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de 
Matos, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Thiago Epifânio da Silva., Flavio Prachun, Valdemar Hort e 
Fabrício Dolla dos Santos. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para 
que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um 
texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a qual colocada em 
discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Logo após o presidente determinou a leitura do 
EXPEDIENTE: Ofícios da prefeitura municipal encaminhando leis; Ofício da prefeitura municipal 
encaminhando respostas a requerimentos; Indicação nº. 094/2018 de autoria do vereador Flavio 
Prachun - INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal que determine ao setor competente, 
proceder a colocação de cascalho na estrada que é divisa desse município de Ariranha do Ivaí com o 
município de Manoel Ribas, até a residência do Senhor José das Dores Borges; Indicação nº. 095/2018 
de autoria do vereador Geibison Silva de Matos - INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal que 
determine ao setor competente, proceder a restauração do carreador da propriedade do Osvaldo 
Barraca, localizada próxima ao Bambuzal; Indicação nº. 096/2018 de autoria do vereador Geibison 
Silva de Matos - INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal que determine ao setor competente, 
proceder a restauração do carreador ´da propriedade do Senhor Félix Luciano Paes, o qual encontra-
se em péssimas condições; requerimento nº. 029/2018 de autoria dos Vereadores Geibison Silva de 
Matos, Flávio Prachun, Fabricio Dolla dos Santos e Antonio Marcos Vicentino - REQUEREM que, após 
lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, para que o 
mesmo determine ao setor competente, encaminhar a esta Casa de Leis, cópia de todas as notas de 
despesas realizadas pelo executivo com o fornecedor da Triângulo Diesel localizado no município de 
Ivaiporã; Requerimento nº. 030/2018 de autoria dos Vereadores Geibison Silva de Matos, Flávio 
Prachun, Fabricio Dolla dos Santos e Antonio Marcos Vicentino - REQUEREM que, após lido e aprovado 
em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, para que o mesmo 
determine ao setor competente, encaminhar a esta Casa de Leis, informações referentes ao veículo 
Fiat Toro de Placas BBV7021, pelo fato de que alguns munícipes passaram a cobrar explicações sobre 
o veículo do gabinete, pertencente à frota oficial da prefeitura, pois há mais de 2 (dois) meses não é 
mais vista sendo utilizada pelo prefeito e que também não se encontra na garagem da administração 
pública municipal; Requerimento nº. 031/2018 de autoria dos Vereadores Geibison Silva de Matos, 
Flávio Prachun, Fabricio Dolla dos Santos e Antonio Marcos Vicentino - REQUEREM que, após lido e 
aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Secretário Municipal de Saúde, convocando-o 
a comparecer na sede deste Poder Legislativo, na sessão ordinária do próximo dia 05 (cinco), a fim de 
prestar esclarecimentos referentes a interrupção do atendimento no município por parte da médica 
Luiza Pinheiro, sendo este fato bastante cobrado por munícipes. Terminada a leitura do expediente, o 
presidente deixou a palavra livre com relação a matéria lida. O vereador Geibison Silva de Matos 
comentou a autoria dos requerimentos e indicações relatando os motivos. O vereador Flávio Prachun 
complementou indicação de autoria do vereador Geibison e comentou a de sua autoria. Ninguém 
mais querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para a ORDEM DO DIA: Requerimento nº. 
029/2018 de autoria dos Vereadores Geibison Silva de Matos, Flávio Prachun, Fabricio Dolla dos 
Santos e Antonio Marcos Vicentino - REQUEREM que, após lido e aprovado em plenário, seja 
encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, para que o mesmo determine ao setor 
competente, encaminhar a esta Casa de Leis, cópia de todas as notas de despesas realizadas pelo 
executivo com o fornecedor da Triângulo Diesel localizado no município de Ivaiporã; Requerimento nº. 
030/2018 de autoria dos Vereadores Geibison Silva de Matos, Flávio Prachun, Fabricio Dolla dos 
Santos e Antonio Marcos Vicentino - REQUEREM que, após lido e aprovado em plenário, seja 
encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, para que o mesmo determine ao setor 
competente, encaminhar a esta Casa de Leis, informações referentes ao veículo Fiat Toro de Placas 
BBV7021, pelo fato de que alguns munícipes passaram a cobrar explicações sobre o veículo do 
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gabinete, pertencente à frota oficial da prefeitura, pois há mais de 2 (dois) meses não é mais vista 
sendo utilizada pelo prefeito e que também não se encontra na garagem da administração pública 
municipal; Requerimento nº. 031/2018 de autoria dos Vereadores Geibison Silva de Matos, Flávio 
Prachun, Fabricio Dolla dos Santos e Antonio Marcos Vicentino - REQUEREM que, após lido e aprovado 
em plenário, seja encaminhado expediente ao Secretário Municipal de Saúde, convocando-o a 
comparecer na sede deste Poder Legislativo, na sessão ordinária do próximo dia 05 (cinco), a fim de 
prestar esclarecimentos referentes a interrupção do atendimento no município por parte da médica 
Luiza Pinheiro, sendo este fato bastante cobrado por munícipes; todos aprovados em única discussão 
e votação por unanimidade. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, o presidente passou 
para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. Fizeram uso da palavra: Vereador Geibison Silva de 
Matos; agradeceu o apoio dos nobres colegas às proposições de sua autoria; fez críticas à 
administração; relatou a situação precária de carreador localizado na propriedade de um morador da 
comunidade do Quinhentos Alqueires devido ao descaso por parte do prefeito; relatou várias outras 
situações de moradores da zona rural em virtude da precariedade das estradas, carreadores e pontes; 
solicitou mais empenhos dos vereadores nas cobranças de serviços; reiterou indicações não atendidas 
pela administração. Vereador Fabrício Dolla dos Santos; comentou o projeto de sua autoria para 
prorrogação da licença maternidade para servidoras do município, o qual foi vetado pelo prefeito 
alegando inconstitucionalidade, porém, também não atendeu o pedido dos vereadores para que 
encaminhasse do executivo; fez a leitura da justificativa do prefeito e criticou o descaso do mesmo 
para com as servidoras. Vereador Valdemar Hort; prestou condolências às famílias enlutadas do 
município no decorrer da semana; fez indicações verbais; ressaltou que deve haver incentivo aos 
esportistas do município; relatou o fato do transporte escolar que faz a linha das comunidades do 
Alecrin e Barraquinha não buscar os alunos durante o período de três dias; fez cobranças ao secretário 
rodoviário para que atenda as indicações de restaurações de estradas e carreadores que ainda não 
foram executadas. Vereador Antonio Marcos Vicentino; manifestou apoio as indicações apresentadas; 
comentou o descaso da administração para com a população da zona rural do município; apoiou o 
pronunciamento do vereador Geibison com relação as atitudes da administração; ressaltou as 
indicações que não foram atendidas; prestou condolências às famílias enlutadas. Vereador Celso 
Kusminski; desejou boas-vindas ao novo contador da câmara parabenizando-o pela colocação no 
concurso e também o presidente pela iniciativa da realização do mesmo; explanou as melhorias que o 
município conquistou desde sua emancipação; comentou o resultado das eleições; manifestou apoio 
às proposições apresentadas; fez comentário indignado com relação a questão da falta de transporte 
escolar relatada pelo vereador Valdemar Hort; ressaltou que é necessário esclarecimentos; fez 
indicação verbal. Vereador Flávio Prachun; parabenizou os servidores municipais pela comemoração 
do dia do funcionário público; relatou a situação precária que se encontra algumas estradas e 
carreadores; fez críticas ao prefeito pelo descaso com a população e ainda falar que alguns setores 
terão que parar; fez indicação verbal. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o presidente 
passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Desejou boas-vindas ao novo contador da câmara; 
manifestou condolências às famílias enlutadas; apoiou os pronunciamentos dos vereadores com 
relação a administração; ressaltou a falta de planejamento; relatou reclamações que recebeu por 
parte de munícipes; criticou alguns secretários por se aproveitarem do cargo para fazer política; 
esclareceu o porquê da retro escavadeira não ter retornado ao município ainda; ressaltou que 
realmente deve haver esclarecimentos com relação a interrupção do atendimento por parte da 
médica Doutora Luiza Pinheiro; fez comunicados de interesse da câmara e da população. Nada mais 
tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a 
subscrevi e assino. 

 
 

______________________________ 

 
 

______________________________ 
José Aparecido de Oliveira 

Presidente 
Vilmar de Almeida 

1º secretário 
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Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
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ATA Nº. 086/2018 – SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 19:00 horas, deste 
Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do presidente 
José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos, 
Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Thiago Epifânio da Silva., Flavio Prachun, Valdemar Hort e 
Fabrício Dolla dos Santos. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para 
que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um 
texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura da ata da sessão ordinária anterior, a qual colocada em 
discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Logo após o presidente determinou a leitura do 
EXPEDIENTE: Indicação nº. 097/2018 de autoria do vereador Flavio Prachun - INDICA ao chefe do 
Poder Executivo Municipal que determine ao setor competente, proceder a restauração da ponte do 
Rio Azul, localizada entre as comunidades do Jardim da Curva e Rio Claro, devido ao fato de que este 
vereador recebeu várias reclamações de munícipes que por ela trafegam, em virtude da situação que 
se encontra, colocando em risco o bem-estar físico dos usuários da mesma; Indicação nº. 098/2018 de 
autoria do vereador Geibison Silva de Matos - INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal que 
determine ao setor competente, proceder a restauração da cobertura da quadra municipal de 
esportes, sendo que os atletas que utilizam a mesma para seus treinos, ficam impossibilitados em 
virtude das poças de água que se acumulam em dias chuvosos; Indicação nº. 099/2018 de autoria do 
vereador Celso Kusminski - INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal que interceda junto ao 
executivo do município de Rio Branco do Ivaí/PR., viabilizando uma parceria junto ao órgão 
competente a fim de proceder serviços de restauração, bem como a ativação da balsa que liga nosso 
município de Ariranha do Ivaí ao município acima mencionado; Indicação nº. 100/2018 de autoria do 
vereador Valdemar Hort - INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal que determine ao setor 
competente, proceder serviços de roçada no campo de futebol localizado na comunidade do Alecrin, 
bem como a instalação de traves novas e de qualidade na quadra de esportes da mesma localidade e 
também, na quadra localizada na comunidade do Barraquinha. Terminada a leitura do expediente, o 
presidente deixou a palavra livre com relação a matéria lida. O vereador Geibison Silva de Matos 
usando a palavra, esclareceu a autoria de sua indicação. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra 
e não havendo matérias para a ordem do dia, o presidente deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS dos vereadores. Fizeram uso da palavra: Vereador Vilmar de Almeida; manifestou apoio as 
indicações ressaltando a de autoria do vereador Geibison Silva de Matos; parabenizou os secretários 
dos setores de esporte, saúde e agricultura, por eventos que foram e também eventos a serem 
realizados em prol da população ariranhense; enalteceu o desempenho da servidora do setor de 
saúde, enfermeira Jéssica, no evento de encerramento da campanha outubro rosa. Vereador Celso 
Kusminsi; manifestou apoio as indicações; comentou a de sua autoria referente a reativação e 
restauração da balsa que liga Ariranha do Ivaí ao município de Rio Branco do Ivaí; esclareceu a 
necessidade do atendimento ao pedido; reforçou algumas indicações de carreadores; comentou o 
êxito da primeira reunião com produtores que receberam informações sobre o cultivo de açaí no 
município. Vereador Antonio Marcos Vicentino; apoiou as indicações apresentadas; enalteceu o 
evento de encerramento da campanha outubro rosa; comentou serviços de restauração e colocação 
de cascalho em estradas e carreadores que ainda não foram executados; ressaltou um caso específico; 
fez cobranças ao secretário do setor rodoviário; pediu mais atenção por parte do prefeito nas 
reivindicações da população. Vereador Geibison Silva de Matos; fez críticas ao secretário de saúde por 
não atender a convocação da câmara; solicitou providências ao jurídico pelo fato do secretário 
descumprir a lei; comentou o evento a ser realizado pelo setor de esportes e fez críticas à 
administração pelo fato da obra de construção do estádio municipal ainda não estar concluída; 
solicitou incentivo por parte do prefeito na realização do campeonato promovido pela comunidade do 
Barraquinha; ressaltou a falta de incentivo por parte do executivo aos esportistas do município; expôs 
uma situação de risco que servidores do setor rodoviário sofrem devido à falta de segurança de um 
caminhão oficial; fez críticas ao prefeito pelo descaso com os moradores do bairro Jardim Bela Vista 
em virtude da situação de risco que se encontra o horto florestal; enfatizou e expôs a perseguição que 
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alguns servidores e também alguns moradores da zona rural sofrem por parte da administração 
citando alguns casos. Vereador Flávio Prachun; manifestou apoio as indicações e verbalmente reiterou 
algumas que não foram atendidas; fez críticas a alguns secretários pelo mal desempenho no cargo e 
ressaltou que a culpa maior é do prefeito. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o presidente 
passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Apoiou as indicações apresentadas comentando a 
necessidade do atendimento das mesmas; fez indicações verbais; parabenizou o setor de esportes 
pela iniciativa na promoção de evento beneficente; comentou algumas obras que não foram 
concluídas e ressaltou a importância de esclarecimentos; parabenizou o secretário do setor de 
agricultura pelo êxito da reunião com produtores objetivando passar informações com relação ao 
projeto para cultivo de açaí no município; parabenizou o setor de saúde pelo evento de encerramento 
da campanha outubro rosa; fez esclarecimentos com relação ao terreno para construção do prédio 
próprio da câmara. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do 
que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 

 
 

______________________________ 

 
 

______________________________ 
José Aparecido de Oliveira 

Presidente 
 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
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Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
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ATA Nº. 087/2018 – SESSÃO ORDINÁRIA  
Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 19:00 horas, na 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de 
Matos, Celso Kusminski, Vilmar de Almeida, Flavio Prachun, Valdemar Hort e Fabrício Dolla dos Santos. 
Estava ausente o vereador Thiago Epifânio da Silva. Após constatar “quórum” regimental, o presidente 
convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na 
mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura da ata da sessão 
ordinária anterior, a qual colocada em discussão, o vereador Geibison Silva de Matos usando a 
palavra, solicitou para constar na ata, que a convocação do Secretário de Saúde foi através de 
requerimento, sendo o mesmo protocolado na prefeitura e o secretário não compareceu. Logo após o 
presidente colocou a ata em votação, a qual foi aprovada pela maioria absoluta. Logo após o 
presidente determinou a leitura do EXPEDIENTE: Ofícios da Prefeitura Municipal encaminhando 
respostas aos requerimentos sob nº. 029 e 030/2018 de autoria dos vereadores Geibison Silva de 
Matos; Flávio Prachun, Fabrício Dolla dos Santos e Antonio Marcos Vicentino; Indicação nº. 101/2018 
de autoria do vereador Flavio Prachun - INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal que determine 
ao setor competente, proceder a colocação de cascalho nos carreadores que dão acesso às 
propriedades dos senhores Fernando e Marcelo Furlan, localizadas na comunidade do Setenta 
Alqueires; Requerimento nº. 32/2018 de autoria dos vereadores Geibison Silva de Matos; Flávio 
Prachun, Fabrício Dolla dos Santos e Antonio Marcos Vicentino - REQUEREM que, após lido e aprovado 
em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, que determine ao setor 
competente, proceder o envio de todas as notas fiscais de serviços realizados no veículo oficial de 
propriedade do município, caminhonete Fiat Toro de placas BBV 7021, para fins de esclarecimento 
público. Terminada a leitura do expediente, o presidente deixou a palavra livre com relação a matéria 
lida. O vereador Geibison Silva de Matos pediu a retirada da pauta o requerimento de sua autoria, e 
expôs os motivos. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra e não havendo matérias para a ordem 
do dia, o presidente deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. Fizeram 
uso da palavra: Vereador Fabrício Dolla dos Santos; manifestou apoio as indicações; fez cobranças 
para colocação de areia na praça municipal; sugeriu a criação de um projeto estabelecendo normas 
para circulação de veículos de grande porte visando amenizar o problema de fios que arrebentam 
causando transtornos à população. Vereador Vilmar de Almeida; apoiou as indicações; enalteceu a 
sugestão do vereador Fabrício Dolla dos Santos; ressaltou a posterior presença do deputado Wilmar 
Reichemback no município; expôs algumas reivindicações feitas ao mesmo. Vereador Celso Kusminski; 
manifestou apoio as indicações ressaltando a sugestão do vereador Fabrício Dolla dos Santos; expôs 
algumas situações ocorridas recentemente; comentou a necessidade de estarem cobrando dos 
deputados eleitos e apoiados por cada um dos vereadores, recursos ao município. Ninguém mais 
querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Enalteceu a 
presença do contador servidor da câmara na sessão; fez agradecimentos ao secretário municipal de 
esportes por serviços voluntários prestados em prol de um evento municipal a ser realizado 
posteriormente; comentou a sugestão do vereador Fabrício Dolla do Santos; informou a liberação de 
recursos financeiros através de emenda do deputado Rubens Bueno; enalteceu o trabalho dos 
vereadores. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu 
Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
 

 
______________________________ 

  
______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 
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ATA Nº. 088/2018 – SESSÃO ORDINÁRIA  
Aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 19:00 horas, na 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de 
Matos, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, Flavio Prachun, Valdemar Hort e Fabrício Dolla dos 
Santos. Estava ausente o vereador Celso Kusminski. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas 
e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura da ata da sessão 
ordinária anterior, a qual colocada em discussão e votação foi aprovada pela maioria absoluta. Logo 
após o presidente determinou a leitura do EXPEDIENTE: Ofícios da Prefeitura Municipal 
encaminhando balancete financeiro referente mês de outubro/2018 e projetos de leis; PROJETO DE 
LEI Nº 087/2018 – SÚMULA: Abre Crédito por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; PROJETO 
DE LEI Nº 088/2018 – SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 
providências. Terminada a leitura do expediente o presidente deixou a palavra livre com relação a 
matéria lida. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para a ORDEM DO DIA: 
PROJETO DE LEI Nº 081/2018 – SÚMULA: Estima a receita e fixa a despesa do município de Ariranha 
do Ivaí para o exercício financeiro de 2019; PROJETO DE LEI Nº 087/2018 – SÚMULA: Abre Crédito por 
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício 
financeiro de 2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 088/2018 – SÚMULA: Abre Crédito 
ESPECIAL por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o 
exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; todos colocados em primeira discussão e 
votação e aprovados pela maioria absoluta. Nada mais havendo para a ordem do dia, o presidente 
deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. Fizeram uso da palavra: 
Vereador Geibison Silva de Matos; convocou as comissões para analisarem o mais breve possível os 
projetos e posteriormente concluírem os pareceres, uma vez que os mesmos são de necessidade para 
o bom andamento do município; fez críticas ao setor rodoviário por debochar nas ruas dos nobres Edis 
da Câmara; expôs sugestões para tentar mudar a conduta do mesmo; fez indicações e requerimentos 
verbais. Vereador Antonio Marcos Vicentino; manifestou apoio às indicações e ao pronunciamento do 
vereador Geibison Silva de Matos com relação ao secretário do setor rodoviário; ressaltou que é 
preciso haver atendimento por parte da administração a todas às indicações dos vereadores e da 
população, sendo que a Câmara dá aval para o executivo em tudo que é necessário para o bem do 
município. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para suas 
CONSIDERAÇÕES FINAIS. Reforçou a indicação do vereador Geibison Silva de Matos para limpeza 
geral em todas as ruas da cidade; parabenizou o secretário de saúde pelo empenho no pronto 
atendimento em uma ocorrência no feriado; fez cobranças de serviços de reparos em todas as 
estradas mestres do município; agradeceu o secretário do setor rodoviário por um serviço de 
cascalhamento em determina propriedade e também ao doador do cascalho; esclareceu a dificuldade 
de se conseguir a referida matéria prima. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a 
presença de todos e encerros a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
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ATA Nº. 089/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
Aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, após a sessão ordinária, na 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de 
Matos, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, Flavio Prachun, Valdemar Hort e Fabrício Dolla dos 
Santos. Estava ausente o vereador Celso Kusminski. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas 
e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura do edital de 
convocação e logo após da ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 087/2018 – SÚMULA: Abre Crédito 
por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício 
financeiro de 2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 088/2018 – SÚMULA: Abre Crédito 
ESPECIAL por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o 
exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; todos colocados em segunda discussão e 
votação e aprovados pela maioria absoluta. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a 
presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 

 

 
______________________________ 

  
______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 
 
 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 090/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
Aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, precisamente às nove horas, na 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de 
Matos, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, Flavio Prachun, Valdemar Hort, Fabrício Dolla dos 
Santos e Celso Kusminski. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para 
que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um 
texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura do edital de convocação e logo após da ORDEM DO 
DIA: PROJETO DE LEI Nº 087/2018 – SÚMULA: Abre Crédito por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 
providências; PROJETO DE LEI Nº 088/2018 – SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 
2018 e dá outras providências; todos colocados em terceira e última discussão e votação e aprovados 
pela maioria absoluta. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e 
encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 

 

 
______________________________ 

  
______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 
 
 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 091/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, precisamente às dezenove 
horas, na deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 
do presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva 
de Matos, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, Flavio Prachun, Valdemar Hort, Fabrício Dolla 
dos Santos e Celso Kusminski. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos 
para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição 
ouvissem um texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura do edital de convocação e logo após da 

ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 089/2018 – SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL Suplementar por 
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha do 

Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências e PROJETO DE LEI Nº 090/2018 - 
SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento 
do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; 
ambos colocados em primeira discussão e votação e aprovados por unanimidade. Nada mais 
tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu, Nivea 
Oliveira que a subscrevi e assino. 

 

 

   
______________________________ 

  
______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 
 
 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 092/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
Aos vinte e três dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, precisamente às dezenove 
horas, na deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 
do presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva 
de Matos, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, Flavio Prachun, Valdemar Hort, Fabrício Dolla 
dos Santos e Celso Kusminski. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos 
para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição 
ouvissem um texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura do edital de convocação e logo após da 

ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 089/2018 – SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL Suplementar por 
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha do 

Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências e PROJETO DE LEI Nº 090/2018 - 
SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento 
do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; 
ambos colocados em segunda discussão e votação e aprovados por unanimidade. Nada mais 
tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu, Nivea 
Oliveira que a subscrevi e assino. 

 

 

   
______________________________ 

  
______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 
 
 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 093/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, precisamente às nove horas, 
na deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de 
Matos, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, Flavio Prachun, Valdemar Hort, Fabrício Dolla dos 
Santos e Celso Kusminski. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para 
que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um 
texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura do edital de convocação e logo após da ORDEM DO 

DIA: PROJETO DE LEI Nº 089/2018 – SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL Suplementar por SUPERÁVIT 
FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o 

exercício financeiro de 2018 e dá outras providências e PROJETO DE LEI Nº 090/2018 - SÚMULA: 
Abre Crédito ESPECIAL por PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; 
ambos colocados em terceira e última discussão e votação e aprovados por unanimidade. Nada 
mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu, 
Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 

 

 

   
______________________________ 

  
______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 
 
 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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 ATA Nº. 094/2018 – SESSÃO ORDINÁRIA  
Aos vinte e seis dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 19:00 horas, 
na deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de 
Matos, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, Flavio Prachun, Valdemar Hort e Celso 
Kusminski. Estava ausente o vereador Fabrício Dolla dos Santos. Após constatar “quórum” 
regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma 
salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura da 
ata da sessão ordinária anterior, a qual colocada em discussão e votação foi aprovada pela maioria 
absoluta. Logo após o presidente determinou a leitura do EXPEDIENTE: Ofício da Prefeitura 
Municipal encaminhando leis sancionadas; Ofício do prefeito municipal solicitando espaço na sessão 
ordinária da presente data para discorrer sobre diversos assuntos; Indicação nº 102/2018 de autoria 
do vereador competente proceder a finalização com urgência, de benfeitorias nas obras da 
academia ao ar livre localizada no bairro Jardim Bela Vista; Indicação nº 103/2018 de autoria do 
vereador Geibison Silva de Matos - INDICA ao chefe do Poder Executivo Municipal que determine ao 
setor competente proceder com urgência serviços de capina, roçagem e pintura de meios-fios em 
todas as ruas da zona urbana do município; Requerimento nº. 033/2018 de autoria dos vereadores 
Geibison Silva de Matos, Antonio Marcos Vicentino, Flávio Prachun e Fabrício Dolla dos Santos - 
REQUEREM que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Gerente do 
Banco do Brasil, Agência de Ivaiporã/Paraná, Senhor Jucelito Antonio Lando, solicitando 
esclarecimentos quanto ao não funcionamento regular do Banco Postal (Posto de Atendimento da 
Agência) neste município de Ariranha do Ivaí, bem como, reivindicando providências urgentes na 
solução do problema; Requerimento nº. 034/2018 de autoria dos vereadores Geibison Silva de 
Matos, Antonio Marcos Vicentino, Flávio Prachun e Fabrício Dolla dos Santos - REQUEREM que, após 
lido e aprovado em plenário seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal solicitando 
ao mesmo que determine ao setor competente, enviar a esta Casa de Leis relação de todos os 
pacientes atendidos pela Médica Doutora Luíza Pinheiro no período que prestou serviços no 
município durante esta gestão, contendo discriminadamente as despesas destes pacientes. REQUER 
ainda, seja encaminhado cópia das despesas contendo notes fiscais e empenhos dos salários 
percebidos pela citada profissional através deste município; Requerimento nº. 035/2018 de autoria 
do vereador Vilmar de Almeida - REQUER que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado 
expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando do mesmo que determine ao setor 
competente, enviar a esta Casa de Leis, relação dos servidores que usufruíram do período de férias 
dentro do último exercício aquisitivo no corrente ano, bem como a relação dos que ficaram 
pendentes de gozo do direito. REQUER ainda, informações sobre se há servidores com férias 
acumuladas. Terminada a leitura do expediente, o presidente informou que apesar de não existir 
mais o mecanismo da tribuna livre na câmara municipal desde o ano de 2007, abriria uma exceção 
por falta de conhecimento desta informação pela população para fazer uso da mesma nesta 
oportunidade, a cidadã ariranhense Aparecida Assunção Rosvadoski, a qual discorreu sobre o tema 
limpeza da cidade, e na sequencia o prefeito que explanou sobre vários assuntos envolvendo 
execução de obras, aquisição de veículos e equipamentos, terreno para construção da câmara 
municipal, fechamento ao ano, balanço de atividades realizadas ao longo do ano de 2018; 
festividades do final do ano e esclareceu os motivos pelo qual se ocorreu o desligamento da 
profissional Doutora Luíza Pinheiro do município. Em seguida o presidente passou a palavra ao 
secretário de saúde para o mesmo se pronunciar sobre o desligamento da doutora Luíza Pinheiro, o 
qual começou a falar fora do plenário e que por questão de ordem a pedido do vereador Geibison 
Silva de Matos, foi determinado pelo presidente que o secretário então subisse ao plenário para 
responder o assunto em questão. Logo após, o presidente deixou a palavre livre com relação a 
matéria lida no expediente. O vereador Geibison Silva de Matos de posse da palavra, comentou as 
indicações e requerimentos apresentados. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o 
presidente passou para a ORDEM DO DIA: Requerimento nº. 033/2018 de autoria dos vereadores 
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Geibison Silva de Matos, Antonio Marcos Vicentino, Flávio Prachun e Fabrício Dolla dos Santos - 
REQUEREM que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Gerente do 
Banco do Brasil, Agência de Ivaiporã/Paraná, Senhor Jucelito Antonio Lando, solicitando 
esclarecimentos quanto ao não funcionamento regular do Banco Postal (Posto de Atendimento da 
Agência) neste município de Ariranha do Ivaí, bem como, reivindicando providências urgentes na 
solução do problema, que posto e única discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta;  
Requerimento nº. 034/2018 de autoria dos vereadores Geibison Silva de Matos, Antonio Marcos 
Vicentino, Flávio Prachun e Fabrício Dolla dos Santos - REQUEREM que, após lido e aprovado em 
plenário seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal solicitando ao mesmo que 
determine ao setor competente, enviar a esta Casa de Leis relação de todos os pacientes atendidos 
pela Médica Doutora Luíza Pinheiro no período que prestou serviços no município durante esta 
gestão, contendo discriminadamente as despesas destes pacientes. REQUER ainda, seja 
encaminhado cópia das despesas contendo notes fiscais e empenhos dos salários percebidos pela 
citada profissional através deste município; que posto em única discussão e votação, foi aprovado 
pela maioria simples, tendo como contrário, o voto do vereador Thiago Epifânio da Silva; 
Requerimento nº. 035/2018 de autoria do vereador Vilmar de Almeida - REQUER que, após lido e 
aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando do 
mesmo que determine ao setor competente, enviar a esta Casa de Leis, relação dos servidores que 
usufruíram do período de férias dentro do último exercício aquisitivo no corrente ano, bem como a 
relação dos que ficaram pendentes de gozo do direito. REQUER ainda, informações sobre se há 
servidores com férias acumuladas, que posto em única discussão e votação foi aprovado pela 
maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº 081/2018 – SÚMULA: Estima a receita e fixa a despesa do 
município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019, que posto em segunda discussão e 
votação, foi aprovado pela maioria absoluta. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, o 
presidente deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSSOAIS dos vereadores. Fizeram uso da 
palavra: Vereador Geibison Silva de Matos; ressaltou e expôs os motivos que o levou a ser um dos 
autores dos requerimentos apresentados no expediente; enalteceu o pronunciamento da cidadã 
Aparecida Assunção Rosvadoski com relação ao projeto de mutirão para limpeza da cidade, 
ressaltando que várias indicações foram encaminhadas ao executivo solicitando providências no 
sentido de resolver o assunto em questão, porém, não foram atendidas; fez críticas aos secretários 
em geral, devida a maneira com que conduzem os serviços em seus setores; reiterou algumas 
indicações verbalmente, se dirigindo diretamente ao prefeito; comentou a importância de festejar as 
datas comemorativas do município, mas ressaltou que antes é necessário estar em dia com as contas 
do município junto aos fornecedores. Vereador Thiago Epifânio da Silva; após saudar a todos, se 
pronunciou justificando o voto contrário ao requerimento solicitando ao prefeito que envie a câmara 
a relação de todos os pacientes atendidos pela Médica Doutora Luíza Pinheiro no período que 
prestou serviços no município. Vereador Celso Kusminski; manifestou condolências à família 
enlutada após ocorrência de grave acidente na semana anterior; parabenizou a munícipe Aparecida 
A. Rosvadoski pela iniciativa do projeto do mutirão para limpeza do município; fez algumas 
sugestões; ressaltou um projeto; comentou futuras obras em parceria com municípios vizinhos; 
ressaltou a necessidade dos vereadores, cobrarem dos deputados recursos que beneficiem a 
população. Vereador Valdemar Hort; manifestou apoio ao projeto do mutirão; comentou o grave 
acidente ocorrido na semana anterior com ente próximo à sua família; agradeceu a todos que os 
apoiaram no momento; parabenizou o secretário do setor de saúde pelo atendimento a esta 
ocorrência e também em várias outras; enalteceu a pessoa do Senhor José Giroto pela cessão de 
água de mina para sua propriedade; apoiou as festividades do município em comemoração às 
conquistas do município; agradeceu o prefeito e vice prefeito no empenho para a concretização das 
obras. Vereador Antonio Marcos Vicentino; manifestou condolências à família enlutada; comentou 
recente visita que fez ao gabinete do Deputado Alexandre Curi com o objetivo de cobrar algumas 
reivindicações feitas anteriormente e também protocolar algumas novas; ressaltou algumas 
indicações que são de extrema importância, necessitando ser atendidas com urgência pelas 
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secretarias e que merecem atenção especial do executivo; Vereador Vilmar de Almeida; Vereador 
Vilmar de Almeida; manifestou apoio as indicações e requerimentos; comentou o requerimento de 
sua autoria expondo os motivos; manifestou condolências à família enlutada; comentou o projeto do 
mutirão para limpeza da cidade enaltecendo a iniciativa da munícipe Aparecida A. Rosvadoski; 
comentou a questão sobre a situação da contratação da Doutora Luíza Pinheiro; parabenizou o 
prefeito pelas conquistas que o município teve e também pelos preparativos para a realização das 
festividades no final do ano. Vereador Flávio Prachun; parabenizou o grupo de pessoas que tomaram 
a iniciativa no projeto do mutirão de limpeza do município; comentou que é preciso fazer um 
trabalho de conscientização da população; comentou o acidente ocorrido ressaltando ter sido feito 
indicação pelo vereador Valdemar Hort solicitando limpeza no local, porém não foi atendida. 
Reforçou a necessidade de se tomar alguma providência para amenizar o risco que o local oferece; 
sugeriu uma parceria com o município de Ivaiporã no projeto do castromóvel; comentou as 
indicações que precisam ser atendidas com urgência; ressaltou a falta de respaldo por parte do 
prefeito nas solicitações de alguns vereadores. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o 
presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Manifestou votos de pesar à família enlutada; 
parabenizou e enalteceu a secretaria de saúde pelos serviços que prestam em diversas ocorrências; 
parabenizou a munícipe Aparecida A. Rosvadoski pela iniciativa do projeto de mutirão de limpeza do 
município; ressaltou a necessidade da contratação de mais servidores para o setor dos braçais; 
solicitou atenção especial nos serviços para a Rua Antonio Souza Campos; expôs a posição dos 
vereadores que correm atrás de recursos que beneficiem o município; comentou a importância da 
comemoração pelas conquistas do município ressaltando as parecerias nas festividades no final do 
ano; informou o saldo bancário da câmara e esclareceu os motivos pelo valor do repasse ser sido 
menor no mês de novembro. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a 
sessão. Do que eu Nivea de Oliveira que a subscreví assino. 

  

   
______________________________ 

   
 
______________________________ 

José Aparecido de Oliveira 
Presidente 

 
 

Vilmar de Almeida 
1º secretário 

______________________________ ______________________________ 
Valdemar Hort 

Vereador 
 
 

Celso Kusminski 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Antônio Marcos Vicentino  

Vereador 
 
 

Flavio Prachum 
Vereador 

______________________________ ______________________________ 
Fabrício Dolla dos Santos  

Vereador 
Thiago Epifanio da Silva  

Vereador 
 
 

______________________________ 
Geibison Silva de Matos 

Vereador 
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ATA Nº. 095/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
Aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, precisamente às dezenove 
horas, na deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 
do presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva 
de Matos, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, Flavio Prachun, Valdemar Hort, Fabrício Dolla 
dos Santos e Celso Kusminski. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos 
para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição 
ouvissem um texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura do edital de convocação e logo após da 
ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 091/2018 – Abre Crédito ESPECIAL por EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 
2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 092/2018 - Abre Crédito ESPECIAL por SUPERÁVIT 
para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 
providências; PROJETO DE LEI Nº 093/2018 - Abre Crédito ESPECIAL por PROVÁVEL EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 

2018 e dá outras providências; todos colocados em primeira discussão e votação e aprovados por 
unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 
sessão. Do que eu, Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
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ATA Nº. 096/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, precisamente às dezenove 
horas, na deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 
do presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva 
de Matos, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, Flavio Prachun, Valdemar Hort, Fabrício Dolla 
dos Santos e Celso Kusminski. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos 
para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição 
ouvissem um texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura do edital de convocação e logo após da 
ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 091/2018 – Abre Crédito ESPECIAL por EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 
2018 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 092/2018 - Abre Crédito ESPECIAL por SUPERÁVIT 
para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 
providências; PROJETO DE LEI Nº 093/2018 - Abre Crédito ESPECIAL por PROVÁVEL EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 

2018 e dá outras providências; todos colocados em segunda discussão e votação e aprovados por 
unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a 
sessão. Do que eu, Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
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ATA Nº. 097/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
Aos trinta dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, precisamente às nove horas, na 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de 
Matos, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, Flavio Prachun, Valdemar Hort, Fabrício Dolla dos 
Santos e Celso Kusminski. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para 
que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um 
texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura do edital de convocação e logo após da ORDEM DO 
DIA: PROJETO DE LEI Nº 091/2018 – Abre Crédito ESPECIAL por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 
providências; PROJETO DE LEI Nº 092/2018 - Abre Crédito ESPECIAL por SUPERÁVIT para o 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 
providências; PROJETO DE LEI Nº 093/2018 - Abre Crédito ESPECIAL por PROVÁVEL EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 

2018 e dá outras providências; todos colocados em terceira e última discussão e votação e 
aprovados por unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de 
todos e encerrou a sessão. Do que eu, Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
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ATA Nº. 098/2018 – SESSÃO ORDINÁRIA  
Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito,  precisamente às 19:00 horas, na 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de 
Matos, Fabrício Dolla dos Santos, Vilmar de Almeida, Valdemar Hort e Celso Kusminski. Estavam 
ausentes os vereadores Flávio Prachun e Thiago Epifânio da Silva. Após constatar “quórum” 
regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma 
salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura da 
ata da sessão ordinária anterior, a qual colocada em discussão e votação foi aprovada pela maioria 
absoluta. Logo após o presidente determinou a leitura do EXPEDIENTE: Ofícios da Prefeitura Municipal 
encaminhando leis sancionadas e projeto de lei; Projeto de Lei do Legislativo nº. 010/2018 - SÚMULA:  
"Dá nova redação à Lei que Dispõe sobre a concessão de Diárias aos Vereadores e Servidores da 
Câmara Municipal de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná e dá outras providências”; Projeto de Lei do 
Legislativo nº. 011/2018 - SÚMULA: Regulamenta o Controle Interno na Câmara Municipal de 
Ariranha do Ivaí e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 094/2018 – SÚMULA: Abre Crédito 
Adicional Especial por Cancelamento no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício 
financeiro de 2018 e dá outras providências. Terminada a leitura do expediente, o presidente deixou a 
palavra livre com relação a matéria lida. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o presidente passou 
para a ORDEM DO DIA: Projeto de Lei do Legislativo nº. 010/2018 - SÚMULA:  "Dá nova redação à Lei 
que Dispõe sobre a concessão de Diárias aos Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de 
Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná e dá outras providências”; Projeto de Lei do Legislativo nº. 
011/2018 - SÚMULA: Regulamenta o Controle Interno na Câmara Municipal de Ariranha do Ivaí e dá 
outras providências; PROJETO DE LEI Nº 094/2018 – SÚMULA: Abre Crédito Adicional Especial por 
Cancelamento no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e 
dá outras providências; todos aprovados em primeira discussão e votação pela maioria absoluta dos 
votos e PROJETO DE LEI Nº 081/2018 – SÚMULA: Estima a receita e fixa a despesa do município de 
Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019, que posto em terceira e última discussão e 
votação, foi aprovado pela maioria absoluta. Nada mais havendo para a ordem do dia, o presidente 
deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. Fizeram uso da palavra: 
Vereador Geibison Silva de Matos; solicitou o envio de um documento em nome de todos os 
vereadores ao executivo municipal, solicitando providências urgentes com relação à situação que se 
encontra a Rua Antonio Souza Campos, esclarecendo que serão tomadas providências junto ao 
Ministério Público, caso não seja solucionado o problema que a tempos vem se arrastando; comentou 
a situação precária que se encontra os transportes escolares do município e um fato ocorrido com o 
ônibus que transporta os alunos da comunidade do Salto do Ariranha; fez críticas ao prefeito pelo 
descaso com que trata a população do município; fez críticas ao executivo pelo fato de ainda não ter 
sido adquirido os equipamentos de fisioterapia sendo que há o recurso para fazer a aquisição e 
também a profissional para prestar o serviço. Vereador Fabrício Dolla dos Santos; fez indicação verbal; 
reforçou a indicação do vereador Geibison Silva de Matos para aquisição de equipamentos de 
segurança para os servidores braçais. Vereador Valdemar Hort; prestou condolências à família do 
senhor Marino morador na comunidade do Barraquinha pelo falecimento de sua esposa no decorrer 
da semana; manifestou apoio as indicações apresentadas; fez cobranças de serviços de restauração de 
pontes que precisam ser feitos com urgência; fez indicação verbal. Ninguém mais querendo fazer uso 
da palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Manifestou condolências à família 
enlutada; apoiou as indicações; ressaltou e apoiou em parte o pronunciamento do vereador Geibison 
Silva de Matos; fez esclarecimentos sobre o fato ocorrido com relação ao ônibus que transporta os 
moradores da comunidade do Salto do Ariranha; manifestou repúdio pela situação que se encontra 
alguns transportes do município; fez críticas às empresas que não prestam serviços adequados ao 
município. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu 
Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
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ATA Nº. 099/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
Aos três dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, após a sessão ordinária, na deste 
Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do presidente 
José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos, 
Vilmar de Almeida, Valdemar Hort, Fabrício Dolla dos Santos e Celso Kusminski. Estavam ausentes os 
vereadores Flávio Prachun e Thiago Epifânio da Silva. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas 
e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura do edital de 
convocação e logo após da ORDEM DO DIA: Projeto de Lei do Legislativo nº. 010/2018 - SÚMULA:  
"Dá nova redação à Lei que Dispõe sobre a concessão de Diárias aos Vereadores e Servidores da 
Câmara Municipal de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná e dá outras providências”; Projeto de Lei do 
Legislativo nº. 011/2018 - SÚMULA: Regulamenta o Controle Interno na Câmara Municipal de 
Ariranha do Ivaí e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 094/2018 – SÚMULA: Abre Crédito 
Adicional Especial por Cancelamento no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício 
financeiro de 2018 e dá outras providências; todos aprovados em segunda discussão e votação pela 
maioria absoluta dos votos. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a 
sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscreví e assino. 
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ATA Nº. 100/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
Aos quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 09:00 horas, na 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de 
Matos, Vilmar de Almeida, Valdemar Hort, Flávio Prachun, Thiago Epifânio da Silva, Fabrício Dolla dos 
Santos e Celso Kusminski. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para 
que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um 
texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura do edital de convocação e logo após da ORDEM DO 
DIA: Projeto de Lei do Legislativo nº. 010/2018 - SÚMULA:  "Dá nova redação à Lei que Dispõe sobre a 
concessão de Diárias aos Vereadores e Servidores da Câmara Municipal de Ariranha do Ivaí, Estado do 
Paraná e dá outras providências”; Projeto de Lei do Legislativo nº. 011/2018 - SÚMULA: Regulamenta 
o Controle Interno na Câmara Municipal de Ariranha do Ivaí e dá outras providências; PROJETO DE LEI 
Nº 094/2018 – SÚMULA: Abre Crédito Adicional Especial por Cancelamento no Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências; todos 
colocados em terceira e última discussão e votação e aprovados por unanimidade. Nada mais tendo a 
tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscreví e 
assino. 
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ATA Nº. 101/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
Aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 19:00 horas, na 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de 
Matos, Vilmar de Almeida, Valdemar Hort, Flávio Prachun, Thiago Epifânio da Silva, Fabrício Dolla 
dos Santos e Celso Kusminski. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos 
para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição 
ouvissem um texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura do edital de convocação e logo após da 
ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 095/2018 – Abre Crédito Adicional Especial por Cancelamento 
no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 
providências; PROJETO DE LEI Nº 096/2018 – Abre Crédito Adicional Especial por Cancelamento no 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 
providências; ambos colocados em primeira discussão e votação e aprovados por unanimidade. 
Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea 
Oliveira que a subscreví e assino. 
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ATA Nº. 102/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 19:00 horas, na 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de 
Matos, Vilmar de Almeida, Valdemar Hort, Flávio Prachun, Thiago Epifânio da Silva, Fabrício Dolla 
dos Santos e Celso Kusminski. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos 
para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição 
ouvissem um texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura do edital de convocação e logo após da 
ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 095/2018 – Abre Crédito Adicional Especial por Cancelamento 
no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 
providências; PROJETO DE LEI Nº 096/2018 – Abre Crédito Adicional Especial por Cancelamento no 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 
providências; ambos colocados em segunda discussão e votação e aprovados por unanimidade. 
Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea 
Oliveira que a subscreví e assino. 
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ATA Nº. 103/2018 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
Aos sete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, precisamente às 09:00 horas, na 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente José Aparecido de Oliveira e dos Vereadores, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de 
Matos, Vilmar de Almeida, Valdemar Hort, Flávio Prachun, Thiago Epifânio da Silva, Fabrício Dolla 
dos Santos e Celso Kusminski. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos 
para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas e na mesma posição 
ouvissem um texto bíblico. Em seguida, determinou a leitura do edital de convocação e logo após da 
ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº 095/2018 – Abre Crédito Adicional Especial por Cancelamento 
no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 
providências; PROJETO DE LEI Nº 096/2018 – Abre Crédito Adicional Especial por Cancelamento no 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2018 e dá outras 
providências; ambos colocados em terceira e última discussão e votação e aprovados por 
unanimidade. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que 
eu Nivea Oliveira que a subscreví e assino. 
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