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ATA Nº. 001/2019 – SESSÃO EXTRARDINÁRIA  
Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, 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, Thiago Epifânio da Silva, Valdemar Hort, 
Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun e Geibison Silva de Matos. Estavam 
ausentes os vereadores Celso Kusminski 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 do edital de 
convocação e logo após da ORDEM DO DIA: Projeto de lei nº. 001/2019 – 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 2019 e dá outras providências e Projeto de 
lei nº. 002/2019 – Súmula: Abre Crédito ESPECIAL por PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras 
providências; ambos aprovados em primeira 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. 002/2019 – SESSÃO EXTRARDINÁRIA  
Aos vinte e um dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, 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, Thiago Epifânio da Silva, Valdemar Hort, 
Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun e Geibison Silva de Matos. Estavam 
ausentes os vereadores Celso Kusminski 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 do edital de 
convocação e logo após da ORDEM DO DIA: Projeto de lei nº. 001/2019 – 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 2019 e dá outras providências e Projeto de 
lei nº. 002/2019 – Súmula: Abre Crédito ESPECIAL por PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras 
providências; 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. 
 

 

 

 

 

 

 
  

______________________________ 

  
 

______________________________ 
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. 003/2019 – SESSÃO EXTRARDINÁRIA  
Aos vinte e dois dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, 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, Thiago Epifânio da Silva, Valdemar Hort, 
Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun e Geibison Silva de Matos. Estavam 
ausentes os vereadores Celso Kusminski 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 do edital de 
convocação e logo após da ORDEM DO DIA: Projeto de lei nº. 001/2019 – 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 2019 e dá outras providências e Projeto de 
lei nº. 002/2019 – Súmula: Abre Crédito ESPECIAL por PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras 
providências; 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. 
 

 

 

 

 

 

 
  

______________________________ 

  
 

______________________________ 
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. 004/2019 – SESSÃO EXTRARDINÁRIA  
Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, 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, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Valdemar Hort, Celso Kusminski, Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun e 
Geibison Silva de Matos. 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 003/2019 – SÚMULA: Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de 
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública Municipal, de conformidade com 
a Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 004/2019 
– SÚMULA: Abre Crédito Suplementar por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras 
providências; PROJETO DE LEI Nº 005/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Suplementar por SUPERÁVIT 
FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o 
exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 006/2019 – SÚMULA: Abre 
Crédito ESPECIAL por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, 
para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 007/2019 – SÚMULA: 
Abre Crédito ESPECIAL por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha 
do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; todos aprovados 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. 005/2019 – SESSÃO EXTRARDINÁRIA  
Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, 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, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Valdemar Hort, Celso Kusminski, Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun e 
Geibison Silva de Matos. 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 003/2019 – SÚMULA: Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de 
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública Municipal, de conformidade com 
a Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 004/2019 
– SÚMULA: Abre Crédito Suplementar por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras 
providências; PROJETO DE LEI Nº 005/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Suplementar por SUPERÁVIT 
FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o 
exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 006/2019 – SÚMULA: Abre 
Crédito ESPECIAL por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, 
para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 007/2019 – SÚMULA: 
Abre Crédito ESPECIAL por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha 
do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; todos aprovados 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. 006/2019 – SESSÃO EXTRARDINÁRIA  
Aos sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, 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, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Valdemar Hort, Celso Kusminski, Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun e 
Geibison Silva de Matos. 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 003/2019 – SÚMULA: Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de 
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública Municipal, de conformidade com 
a Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 004/2019 
– SÚMULA: Abre Crédito Suplementar por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras 
providências; PROJETO DE LEI Nº 005/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Suplementar por SUPERÁVIT 
FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o 
exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 006/2019 – SÚMULA: Abre 
Crédito ESPECIAL por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, 
para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 007/2019 – SÚMULA: 
Abre Crédito ESPECIAL por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha 
do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 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. 
 

 

 

 
  

______________________________ 

  
 

______________________________ 
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. 007/2019 – SESSÃO EXTRARDINÁRIA  
Aos onze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, 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, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Valdemar Hort, Celso Kusminski, Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun e 
Geibison Silva de Matos. 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. 003/2019 – SÚMULA: Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de 
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública Municipal, de conformidade com 
a Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 008/2019 
- SÚMULA: Dispõe sobre a readequação e reestruturação, do Sistema de Controle Interno do Município 
de Ariranha do Ivaí, nos termos do Artigo nº. 31 da Constituição Federal, Artigo nº.59, da Lei 
Complementar nº.101/2000 e Termo de Ajustamento de Conduta nº.008/2018 – TAC, Ministério 
Público do Estado do Paraná da Comarca de Ivaiporã, e dá outras providencias; Projeto de Lei nº. 
009/2019 - SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto de 
Lei nº. 010/2019 - 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 2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 011/2019 - 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 2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 
012/2019 - SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; todos 
aprovados 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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______________________________ 
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 



8 
 

ATA Nº. 008/2019 – SESSÃO EXTRARDINÁRIA  
Aos doze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, 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, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Valdemar Hort, Celso Kusminski, Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun e 
Geibison Silva de Matos. 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. 003/2019 – SÚMULA: Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de 
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública Municipal, de conformidade com 
a Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 008/2019 
- SÚMULA: Dispõe sobre a readequação e reestruturação, do Sistema de Controle Interno do Município 
de Ariranha do Ivaí, nos termos do Artigo nº. 31 da Constituição Federal, Artigo nº.59, da Lei 
Complementar nº.101/2000 e Termo de Ajustamento de Conduta nº.008/2018 – TAC, Ministério 
Público do Estado do Paraná da Comarca de Ivaiporã, e dá outras providencias; Projeto de Lei nº. 
009/2019 - SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto de 
Lei nº. 010/2019 - 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 2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 011/2019 - 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 2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 
012/2019 - SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; todos 
aprovados 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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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. 009/2019 – SESSÃO EXTRARDINÁRIA  
Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, 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, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Valdemar Hort, Celso Kusminski, Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun e 
Geibison Silva de Matos. 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. 003/2019 – SÚMULA: Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de 
pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública Municipal, de conformidade com 
a Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 008/2019 
- SÚMULA: Dispõe sobre a readequação e reestruturação, do Sistema de Controle Interno do Município 
de Ariranha do Ivaí, nos termos do Artigo nº. 31 da Constituição Federal, Artigo nº.59, da Lei 
Complementar nº.101/2000 e Termo de Ajustamento de Conduta nº.008/2018 – TAC, Ministério 
Público do Estado do Paraná da Comarca de Ivaiporã, e dá outras providencias; Projeto de Lei nº. 
009/2019 - SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto de 
Lei nº. 010/2019 - 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 2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 011/2019 - 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 2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 
012/2019 - SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 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. 

 
  

______________________________ 

  
 

______________________________ 
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. 010/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA  
Aos dezoito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, 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, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Valdemar Hort, Celso Kusminski, Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos e Geibison Silva 
de Matos. Estava ausente o vereador 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, determinou a leitura do EXPEDIENTE: Ofício da 
prefeitura municipal encaminhando leis sancionadas e balancetes financeiros; Ofício da prefeitura 
municipal encaminhando resposta ao requerimento nº. 035/2018 de autoria do vereador Vilmar de 
Almeida referente informações de férias de servidores; Indicação nº. 001/2019 de autoria do vereador 
Vilmar de Almeida – apresentou a indicação que após dado ciência ao Soberano Plenário, seja 
encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal AUGUSTO 
CICATTO,, com cópia ao Ilustríssimo Secretário Municipal do Setor Rodoviário, mostrando a 
necessidade de proceder a recuperação com patrolamento e encascalhamento nas estradas vicinais do 
município abaixo descritas: Estrada da comunidade do Riozinho, mais precisamente da propriedade do 
Senhor Agenor até onde se localiza a caixa d’ água; Estrada que liga Salto do Ariranha ao Bairro do 
Setenta Alqueires, mais precisamente da residência do Senhor Laércio, popular “Batoré” até a 
residência do Senhor Júlio Pinheiro; Estrada que dá acesso a saída para Santa Mariana, distrito do 
município de Manoel Ribas, até a residência do Senhor Amador, popular “Dodo”; Estrada que dá acesso 
à propriedade do Senhor José da Silva, popular “Zé Rufino”; Indicação nº. 002/2019 de autoria do 
vereador Antonio Marcos Vicentino - apresentou indicação que após dado ciência ao Soberano Plenário, 
seja encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal AUGUSTO 
CICATTO, com cópia ao Ilustríssimo Secretário Municipal do Setor Rodoviário, mostrando a necessidade 
de proceder a recuperação com patrolamento e encascalhamento nas estradas vicinais do município 
abaixo descritas: Estrada que liga a comunidade de São Benedito à comunidade do Bairro Bom Jesus; 
Estradas em geral da comunidade do Berro da Onça; Estrada do Bairro Bom Jesus ligando a propriedade 
dos “Baianos”; Carreador localizado na propriedade do Senhor Marcio Roberto; Indicação nº. 003/2019 
de autoria do vereador Antonio Marcos Vicentino – apresentou a indicação que após dado ciência ao 
Soberano Plenário, seja encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal AUGUSTO CICATTO, mostrando a necessidade de proceder a aquisição de bebedouro, 
ventiladores, camas e utensílios, a serem destinados para a Capela Mortuária do município; Indicação 
nº. 004/2019 de autoria do vereador Celso Kusminski – apresentou a indicação que após dado ciência 
ao Soberano Plenário, seja encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal AUGUSTO CICATTO, com cópia ao Ilustríssimo Secretário Municipal do Setor 
Rodoviário, mostrando a necessidade de proceder o encascalhamento do carreador que dá acesso à 
propriedade do Senhor Ataíde Aparecido Rodrigues, localizada na comunidade do Quinhentos 
Alqueires; Indicação nº. 005/2019 de autoria dos vereadores Celso Kusminski, José Aparecido de 
Oliveira e Valdemar Hort – apresentaram a indicação que após dado ciência ao Soberano Plenário, seja 
encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal AUGUSTO 
CICATTO mostrando a necessidade de proceder a aquisição de uma patrulha agrícola mecanizada 
(tratores agrícolas, grades aradoras, grade niveladora, espalhador de calcário e adubo, lançadeira, 
enxada rotativa com encanteirador, pulverizador, plaina hidráulica, subsolador, roçadeiras simples, 
roçadeira articulada, tanque para transporte de água); Projeto de lei nº. 001/2019 de autoria do 
Vereador José Aparecido de Oliveira – SÚMULA: Institui a Tribuna Livre na 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. Ninguém querendo fazer uso da palavra e não havendo 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; ressaltou a necessidade de ser feito 
encascalhamento nos carreadores de todas as propriedades rurais, bem como a limpeza nas ruas de 
toda a cidade; comentou a indicação de sua autoria junto com os vereadores José Aparecido de Oliveira 
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e Valdemar Hort; ressaltou a importância de ter um representante na assembleia. Vereador Valdemar 
Hort; manifestou apoio as indicações, ressaltando a de autoria do Vereador Antonio Marcos Vicentino 
referente a aquisição de equipamentos e utensílios destinados a Capela Mortuária; expôs a 
necessidade; fez cobranças de serviços de restauração em várias pontes de modo geral; fez indicações 
verbais de encascalhamento e patrolamento diversas estradas e carreadores; fez críticas à 
administração. Vereador Antonio Marcos Vicentino; agradeceu o apoio as indicações de sua autoria; fez 
críticas à administração por não atender indicações que são reivindicações da população; expôs a 
situação precárias que se encontram várias pontes, estradas e carreadores; cobrou providências 
urgentes; manifestou indignação com o descaso da administração para com a população; comentou um 
fato ocorrido entre sua pessoa e com o secretário de obras, o qual pronunciou de forma desrespeitosa 
aos vereadores. Geibison Silva de Matos; comentou o descaso por parte da administração para com os 
munícipes; expôs um fato ocorrido em virtude da postagem em rede social de uma munícipe, para a 
qual houve ato de deboche por parte de parente do prefeito; ressaltou a falta de respeito por parte de 
alguns secretários em relação aos vereadores; fez críticas com relação as obras iniciadas no final do ano 
e que estão paradas; criticou o trabalho prestado pelo servidor Roberto, engenheiro civil contratado 
pela prefeitura que conduz obras no município, porém não comparece no local; comentou um ato de 
improbidade administrativa ocorrido recentemente envolvendo um veículo oficial e pediu providências 
por parte do legislativo; criticou a administração por não investir em material escolar para este ano 
letivo, manifestando e ressaltando sua indignação; apoiou as indicações apresentadas. Vereador Vilmar 
de Almeida; enalteceu todos as pessoas que sempre participam das sessões da câmara; ressaltou a 
importância da participação da população; elogiou a pessoa do servidor efetivo João Vitor, engenheiro 
civil, pela dedicação e desempenho na função; fez indicação verbal; questionou o fato de ter havido 
solicitação de material escolar para o ano letivo, sendo que na escola é adotado o método de 
apostilamento; comentou a resposta evasiva ao requerimento de sua autoria com relação ao período 
de férias dos servidores, ressaltando a relação estar em desacordo com a real situação. Ninguém mais 
querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS: parabenizou os 
servidores João Vitor e Marcos Neckel por serem exemplos no desempenho de suas funções; citou 
alguns fatos que demonstram incompetência da administração e criticou pelo não atendimento às 
indicações dos vereadores; relatou várias situações que precisam de urgência no atendimento; 
enalteceu as pessoas que participam das sessões; cobrou uma indicação para colocação de abastecedor 
na região do Salto do Ariranha; relatou os êxitos decorridos da viagem a Curitiba junto com os 
vereadores Celso Kusminski e Valdemar Hort. Enalteceu o empenho dos vereadores no exercício de suas 
funções para o bem 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. 

 
  

 
______________________________ 

  
 
 

______________________________ 
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. 011/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA  
Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, 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, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Valdemar Hort, Celso Kusminski, Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun e 
Geibison Silva de Matos. 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 projetos de leis, leis sancionadas e 
balancete financeiro; Indicação nº. 006/2019 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos – 
apresentou a indicação que após dado ciência ao Soberano Plenário, seja encaminhado EXPEDIENTE 
INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal AUGUSTO CICATTO, com cópia ao 
Ilustríssimo Secretário Municipal do Setor Rodoviário, mostrando a necessidade de proceder a 
recuperação com patrolamento e encascalhamento do carreador da propriedade do Senhor Irineu de 
Carvalho, localizada na comunidade do Jardim da Curva; Requerimento nº. 001/2019 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 direito de gozo da licença prêmio, 
no decorrer do ano de 2018 até a presente data, devendo constar nome do servidor, quantidade de 
licença concedida, época do período do gozo, bem como relação dos servidores que adquiriram o direito 
mas não usufruíram; Requerimento nº. 002/2019 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 responsável pelo setor de Recursos Humanos desse Executivo, 
a comparecer na sessão ordinária do próximo dia 11 de março, a fim de prestar esclarecimentos com 
relação as informações encaminhadas a esta Casa de Leis, referentes ao período de férias de servidores; 
Projeto de lei nº. 013/2019 SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a contribuir mensalmente 
com a Associação dos Municípios do Paraná – AMP; Projeto de lei nº. 014/2019 SÚMULA: Autoriza 
Crédito Adicional suplementar na importância de até R$33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais). 
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. 
001/2019 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 de servidores que usufruíram do direito de gozo 
da licença prêmio no decorrer do ano de 2018 até a presente data, devendo constar nome do servidor, 
quantidade de licença concedida, época do período do gozo, bem como relação dos servidores que 
adquiriram o direito mas não usufruíram, que posto em discussão, o vereador Geibison Silva de Matos 
usando a palavra manifestou total apoio; em seguida o presidente colocou em votação, sendo o mesmo 
aprovado por unanimidade; Requerimento nº. 002/2019 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 responsável pelo setor de Recursos Humanos desse 
Executivo, a comparecer na sessão ordinária do próximo dia 11 de março, a fim de prestar 
esclarecimentos com relação as informações encaminhadas a esta Casa de Leis, referentes ao período 
de férias de servidores; que após colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; e 
Projeto de lei nº. 001/2019 de autoria do Vereador José Aparecido de Oliveira – SÚMULA: Institui a 
Tribuna Livre na Câmara Municipal de Ariranha do Ivaí e dá outras providências, que posto 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 Vilmar de Almeida; parabenizou o setor de saúde pela conferência realizada na 
semana anterior; enalteceu o pronunciamento da munícipe popular “Titula” na abertura da 
conferência; agradeceu o apoio dos vereadores aos requerimentos de sua autoria e os justificou; fez 
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indicações verbais. Vereador Valdemar Hort; parabenizou os envolvidos na conferência da saúde; 
comentou serviços de restauração de estradas que necessitam urgência; fez críticas à administração. 
Vereador Antônio Marcos Vicentino; manifestou apoio aos requerimentos e indicações; ressaltou a 
necessidade dos serviços nas estradas e carreadores; fez críticas à administração e ao setor rodoviário; 
ressaltou a falta de servidores para a execução dos serviços. Vereador Geibison Silva de Matos; ressaltou 
ser prioridade os serviços nos carreadores e estradas que fazem linha de leite e dos pequenos 
produtores; citou várias indicações de serviços de restauração de estradas que não foram atendidas; 
manifestou repúdio a administração; cobrou providências por parte do presidente junto ao jurídico com 
relação ao ato de improbidade cometido pelo secretário do setor de agricultura; fez críticas ao 
secretário; comentou gastos exorbitantes por parte da administração; fez requerimentos verbais. 
Vereador Flávio Prachun; fez indicações verbais; comentou a falta de fiscalização para o comércio 
ambulante no município.  Vereador Celso Kuaminski; apoiou as indicações e requerimentos; 
parabenizou o vereador José Aparecido de Oliveira pela autoria do projeto que institui novamente a 
tribuna livre na câmara; comentou a necessidade de serviços de restauração das estradas e carreadores; 
falou da importância da união de todos para não deixar o município acabar. Ninguém mais querendo 
fazer uso da palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Comentou os altos gastos 
com diárias do executivo; citou fatos que ocorrem no setor de saúde que geram gastos absurdos os 
quais devem ter controle por parte do gestor; fez críticas ao setor de engenharia e à administração; fez 
cobranças de alguns serviços que não foram concluídos prejudicando munícipes; fez indicações verbais. 
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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______________________________ 
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______________________________ ______________________________ 
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Vereador 
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______________________________ 
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ATA Nº. 012/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA  
Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, 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, Celso Kusminski, Antônio 
Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos e Geibison Silva de Matos. Estavam ausentes os vereadores 
Thiago Epifânio da Silva, 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, a qual após colocada em discussão e votação, foi aprovada pela maioria 
absoluta. Na sequência determinou a leitura do EXPEDIENTE: Indicação nº. 007/2019 de autoria do 
vereador Antonio Marcos Vicentino – apresentou a indicação que após dado ciência ao Soberano 
Plenário, seja encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal AUGUSTO CICATTO, com cópia ao ilustríssimo secretário do setor rodoviário, mostrando a 
necessidade de proceder a restauração com cascalhamento do carreador que dá acesso à propriedade 
do Senhor Dione Biancato localizada na comunidade do Jardim da Curva, bem como proceder limpeza 
e manutenção das caixas de contenção de água; Indicação nº. 008/2019 de autoria do vereador José 
Aparecido de Oliveira - apresentou a indicação que após dado ciência ao Soberano Plenário, seja 
encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal AUGUSTO 
CICATTO, com cópia ao ilustríssimo secretário do setor rodoviário, mostrando a necessidade de 
proceder a restauração do carreador localizado na propriedade do popular “Mazinho”, bem como 
reparos na estrada da comunidade de São Pedro e São Paulo; Requerimento nº. 003/2019 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 determine ao setor 
competente, encaminhar a esta Casa de Leis, comprovante de frequência do Servidor Comissionado 
Roberto Gomes de Moraes, lotado no setor de obras. REQUER ainda, cópias de PARECERES TÉCNICOS 
do CREA/PR., referentes aos projetos e serviços de execução dos bueiros (boca de lobo) localizados no 
município; Requerimento nº. 004/2019 de autoria de todos os vereadores - REQUEREM que, após lido 
e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando do 
mesmo que determine ao setor competente “Que seja realizada uma operação de limpeza nos bueiros 
e bocas de lobo do município”. Terminada a leitura do expediente, o presidente deixou a palavra livre 
com relação a matéria lida. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o presidente convidou a servidora 
responsável pelo setor de Recursos Humanos da prefeitura para adentrar o plenário, com o intuito de 
prestar esclarecimentos sobre assuntos do setor, em atendimento ao requerimento de autoria do 
vereador Vilmar de Almeida. Logo após passou para a ORDEM DO DIA: Requerimento nº. 003/2019 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 determine ao setor 
competente, encaminhar a esta Casa de Leis, comprovante de frequência do Servidor Comissionado 
Roberto Gomes de Moraes, lotado no setor de obras. REQUER ainda, cópias de PARECERES TÉCNICOS 
do CREA/PR., referentes aos projetos e serviços de execução dos bueiros (boca de lobo) localizados no 
município; Requerimento nº. 004/2019 de autoria de todos os vereadores - REQUEREM que, após lido 
e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando do 
mesmo que determine ao setor competente “Que seja realizada uma operação de limpeza nos bueiros 
e bocas de lobo do município”; ambos colocados em única discussão e votação e aprovados pela maioria 
absoluta; Projeto de lei nº. 001/2019 de autoria do Vereador José Aparecido de Oliveira – SÚMULA: 
Institui a Tribuna Livre na Câmara Municipal de Ariranha do Ivaí e dá outras providências, que posto em 
segunda discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta; Projeto de lei nº. 013/2019 SÚMULA: 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a contribuir mensalmente com a Associação dos Municípios do 
Paraná – AMP; Projeto de lei nº. 014/2019 SÚMULA: Autoriza Crédito Adicional suplementar na 
importância de até R$33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais); ambos 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 
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palavra: Vereador Fabrício Dolla dos Santos; após saudar a todos, fez indicação verbal. Vereador Celso 
Kusminski; comentou os estragos ocorridos em virtude das chuvas; ressaltou a necessidade e urgência 
em tomar as providências para solucionar de vez os problemas enfrentados pela população; apoiou as 
indicações; enalteceu a presença da servidora da prefeitura que prestou esclarecimentos relacionados 
ao setor de recursos humanos. Vereador Antonio Marcos Vicentino; fez comentário referentes aos 
estragos decorrentes das chuvas; fez críticas à administração; ressaltou alguns serviços que são 
necessários e solicitados várias vezes, porém, não atendidos. Vereador Geibison Silva de Matos; 
comentou os transtornos causados pelas chuvas; ressaltou a ausência do engenheiro Roberto no 
serviço; criticou o desempenho do mesmo; comentou o requerimento de sua autoria; comentou a 
matéria divulgada no blog do Berimbau em virtude dos estragos ocorridos em virtude das chuvas; fez 
críticas ao prefeito; questionou a ausência do vereador Vilmar de Almeida na sessão; comentou os 
esclarecimentos feitos pela servidora Ellen; comentou novamente a precariedade que se encontram as 
estradas do município, ressaltando a estrada que dá acesso ao Distrito de Santa Mariana localizado no 
município de Manoel Ribas; comentou as obras paradas causando transtornos aos comerciantes, 
visitantes e população em geral; fez indicação verbal. Vereador Valdemar Hort; manifestou apoio às 
indicações apresentadas e também fez indicações verbais; fez cobranças de serviços de restauração de 
pontes; comentou a situação das estradas. Ninguém mais para fazer uso da palavra, o presidente passou 
para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Parabenizou as mulheres pela comemoração do dia da mulher; 
apoiou o pronunciamento do vereador Geibison com relação a estrada que dá acesso para o Distrito de 
Santa Mariana; mencionou alguns comentários que presenciou com relação a má administração do 
município; fez críticas ao executivo em virtude do descaso em relação as cobranças dos vereadores; 
apoiou as indicações e requerimentos; fez indicação verbal; comentou a falta de planejamento por parte 
da administração; cobrou atendimento a indicações e requerimentos; ressaltou as cobranças feitas 
pelos vereadores e frisou que é a prefeitura quem executa os serviços. 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. 013/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA  
Aos dezoito dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, 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, Celso Kusminski, Antônio 
Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos e Geibison Silva de Matos, Thiago Epifânio da Silva, 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, a qual 
após colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade. Na sequência determinou a 
leitura do EXPEDIENTE: Requerimento do munícipe Cláudio Sansolotti - requer que sejam tomadas as 
devidas providências por parte deste Legislativo junto ao executivo municipal com relação a falta de 
atendimento odontológico no posto de saúde do município a mais de 05 (cinco) meses, ressaltando que 
não havendo solução para o caso dentro do período de 15 (quinze) dias, formalizará denúncia junto ao 
Ministério Público; Ofício da Prefeitura Municipal encaminhando resposta ao requerimento nº. 
001/2019 de autoria do vereador Vilmar de Almeida solicitando relação dos servidores que usufruíram 
de gozo de licença prémio; Indicação nº. 009/2019 de autoria do vereador Flávio Prachun - apresentou 
a indicação que após dado ciência ao Soberano Plenário, seja encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO 
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal AUGUSTO CICATTO, com cópia ao ilustríssimo secretário 
do setor rodoviário, mostrando a necessidade de proceder a restauração da estrada ligando a 
comunidade do Alecrin até o asfalto; Indicação nº. 010/2019 de autoria do vereador Flávio Prachun - 
apresentou a indicação que após dado ciência ao Soberano Plenário, seja encaminhado EXPEDIENTE 
INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal AUGUSTO CICATTO, para que o mesmo 
determine ao setor competente, intensificar a fiscalização no município sobre o comércio ambulante; 
Indicação nº. 011/2019 de autoria do vereador Fabrício Dolla dos Santos - apresentou a indicação que 
após dado ciência ao Soberano Plenário, seja encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal AUGUSTO CICATTO, para que o mesmo viabilize a construção 
de banheiros públicos na praça municipal, próximo ao ginásio de esportes; Indicação nº. 012/2019 de 
autoria do vereador Geibison Silva de Matos - presentou a indicação que após dado ciência ao Soberano 
Plenário, seja encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal AUGUSTO CICATTO, para que o mesmo proceda a elaboração de um projeto de lei 
concedendo a doação de cestas básicas mensalmente aos servidores públicos do município; 
Requerimento nº. 005/2019 de autoria de todos os vereadores - REQUEREM que, após lido e aprovado 
em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando do mesmo que 
determine ao setor competente, proceder os trâmites legais para regularização de doação do terreno 
para a construção do prédio próprio da Câmara. 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. 005/2019 de autoria de todos os vereadores - REQUEREM 
que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, 
solicitando do mesmo que determine ao setor competente, proceder os trâmites legais para 
regularização de doação do terreno para a construção do prédio próprio da Câmara; que posto em única 
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; Projeto de lei nº. 001/2019 de autoria do Vereador 
José Aparecido de Oliveira – SÚMULA: Institui a Tribuna Livre na Câmara Municipal de Ariranha do Ivaí 
e dá outras providências, que posto em terceira e última discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade; Projeto de lei nº. 013/2019 SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a contribuir 
mensalmente com a Associação dos Municípios do Paraná – AMP; Projeto de lei nº. 014/2019 SÚMULA: 
Autoriza Crédito Adicional suplementar na importância de até R$33.500,00 (trinta e três mil e 
quinhentos reais); ambos colocados em segunda discussão e votação e aprovados por unanimidade. 
Nada mais havendo para a ordem do dia, o presidente deixou a palavra livre para aas EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS dos vereadores. Fizeram uso da palavra: Fabrício Dolla dos Santos; solicitou o envio de ofício 
ao DER/PR pedindo serviços de reparos ao longo da rodovia Nelson Petrassi, bem como, roçada nas 
beiras da rodovia e pintura da faixa amarela. Vereador Valdemar Hort; fez cobranças de indicações não 
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atendidas comentando várias delas; Celso Kusminski; manifestou apoio às indicações apresentadas e 
fez indicações verbais; comentou o requerimento encaminhado pelo munícipe Claudio Sansolotti com 
relação a falta de atendimento odontológico no posto de saúde do município. Vereador Antonio Marcos 
Vicentino; manifestou apoio ao pronunciamento do vereador Valdemar Hort com relação às indicações 
não atendidas; fez cobranças e cobrou vários serviços de restauração de pontes e estradas que precisam 
ser feitas; ressaltou algumas aquisições do município e a obra de reforma do posto de saúde que está 
quase pronta. Vereador Thiago Epifânio da Silva; fez agradecimentos ao servidor Marcos Neckel; 
ressaltou obras e benfeitorias que estão sendo feitas no município; comentou recursos que estão 
chegando no município; ressaltou ser preciso ter paciência; enalteceu a administração. Vereador Flávio 
Prachun; manifestou apoio às indicações; questionou o pronunciamento do vereador Thiago Epifãnio 
da Silva sobre ser preciso ter paciência; comentou diversas situações que vem ocorrendo a muito tempo 
e nada é feito; cobrou reparos no pátio da escola municipal a qual está alagando nos dias de chuvas; 
comentou serviços de restauração de pontes que são necessários com urgência. Vereador Geibison Silva 
de Matos; solicitou requerimentos; comentou as indicações para restauração de pontes e a situação 
que se encontram; fez indicação verbal; comentou o requerimento do munícipe Claudio Sansolotti; fez 
questionamentos com relação a obra de construção de casas populares que está para iniciar. Vereador 
Vilmar de Almeida; justificou sua ausência na sessão ordinária anterior; ressaltou alguns recursos que 
estão para chegar no município e mencionou algumas reivindicações feitas a deputados; fez 
agradecimentos a servidores do setor rodoviário; comentou e criticou as respostas enviadas pelo setor 
de recursos humanos da prefeitura aos requerimentos de sua autoria. Ninguém mais para fazer uso da 
palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Comentou o requerimento referente 
ao terreno para construção do prédio próprio da câmara; apoiou as indicações apresentadas; fez críticas 
à administração; comentou as obras inacabadas nas ruas; fez cobranças de restauração de estradas e 
solicitou a liberação de trechos da estrada que dá acesso à comunidade de Nova Aliança; reforçou 
indicações de restauração de pontes; ressaltou a necessidade de contratação de servidores efetivos; 
ressaltou a falta de planejamento nas secretarias; ressaltou a importância da participação da população 
nas sessões. 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. 014/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA  
Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, 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, 
Fabrício Dolla dos Santos, Geibison Silva de Matos, Vilmar de Almeida. Estavam ausentes os vereadores 
Celso Kusminski, 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 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 balancete financeiro referente mês de fevereiro/2019 e projetos de leis; Indicação nº. 
013/2019 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos - apresentou a indicação que após dado ciência 
ao Soberano Plenário, seja encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal AUGUSTO CICATTO, com cópia ao ilustríssimo Secretário do Setor Rodoviário para que o 
mesmo proceda uma vistoria em todas pontes instaladas no município e encaminhe a esta casa, relatório 
com fotos da real situação de cada umas delas; Requerimento nº. 006/2019 de autoria do vereador 
Geibison Silva de Matos - REQUER que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente 
ao Senhor Prefeito Municipal, com cópia ao Secretário Municipal do Setor de Saúde, solicitando do 
mesmo que determine ao setor competente encaminhar a esta Casa de Leis, relação de nomes de todas 
as gestantes atendidas pelo município no ano de 2018 até a presente data, contendo informações de 
endereço e/ou comunidade a que pertencem; Requerimento nº. 007/2019 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 determine ao setor competente encaminhar a 
esta Casa de Leis, todas as informações relacionadas a obra que se encontra parada da Super Creche; 
Projeto de Lei nº. 015/2019 – SÚMULA: Concede reajuste salarial aos Servidores Efetivos da Prefeitura 
Municipal de Ariranha do Ivaí e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 016/2019 - SÚMULA: Concede 
Perda Salarial aos Servidores Comissionados da Prefeitura 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. Ninguém querendo fazer uso da palavra, passou para a ORDEM DO DIA: Requerimento nº. 
006/2019 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos - REQUER que, após lido e aprovado em 
plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, com cópia ao Secretário Municipal 
do Setor de Saúde, solicitando do mesmo que determine ao setor competente encaminhar a esta Casa 
de Leis, relação de nomes de todas as gestantes atendidas pelo município no ano de 2018 até a presente 
data, contendo informações de endereço e/ou comunidade a que pertencem; Requerimento nº. 
007/2019 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 
determine ao setor competente encaminhar a esta Casa de Leis, todas as informações relacionadas a 
obra que se encontra parada da Super Creche; ambos aprovados em única discussão e votação pela 
maioria absoluta; Projeto de lei nº. 013/2019 SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a contribuir 
mensalmente com a Associação dos Municípios do Paraná – AMP; Projeto de lei nº. 014/2019 SÚMULA: 
Autoriza Crédito Adicional suplementar na importância de até R$33.500,00 (trinta e três mil e 
quinhentos reais); ambos aprovados em terceira e última discussão e votação pela maioria absoluta; 
Projeto de Lei nº. 015/2019 – SÚMULA: Concede reajuste salarial aos Servidores Efetivos da Prefeitura 
Municipal de Ariranha do Ivaí e dá outras providências e Projeto de Lei nº. 016/2019 - SÚMULA: Concede 
Perda Salarial aos Servidores Comissionados da Prefeitura Municipal de Ariranha do Ivaí e dá outras 
providências; ambos aprovados em primeira discussão e votação 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 Vilmar de Almeida; fez indicação verbal; manifestou 
condolências às famílias enlutadas; enalteceu a pessoa do professor popular “Nor” que faleceu 
recentemente, ressaltando os serviços que o mesmo prestou ao município. Vereador Antonio Marcos 
Vicentino; restou condolências às famílias enlutadas; ressaltou o serviço prestado pelo professor Nor ao 
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município; comentou serviços de restauração de estradas sendo feitas e também de pontes; fez elogios 
a servidores do setor rodoviário. Vereador Geibison Silva de Matos; fez indicações verbais; comentou os 
projetos de reposição salarial; exaltou a pessoa do professor Adail (Nor), o qual elevou o nome do 
município a nível nacional; comentou a desvalorização por parte dos gestores em relação ao professor; 
fez críticas ao setor de esportes; propôs homenagem ao professor. Vereador Valdemar Hort; prestou 
condolências às famílias enlutadas; fez cobranças de indicações que ainda não foram atendidas; expôs 
situações de estradas e pontes que precisam ser resolvidos com urgência. Ninguém mais querendo fazer 
uso da palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Manifestou condolências às 
famílias enlutadas; apoiou o pronunciamento do vereador Geibison Silva de Matos; pediu agilidade na 
conclusão das obras que estão paradas; fez indicações verbais; comentou os projetos de reposição 
salarial; expôs situações ocorridas que gerou atraso da reposição no ano passado; informou o saldo 
bancário atual da câmara; ressaltou a necessidade da liberação do terreno para construção da câmara e 
também de outros terrenos doados; comentou a necessidade de contração de mais servidores efetivos. 
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. 015/2019 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
Aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, 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, 
Fabrício Dolla dos Santos, Geibison Silva de Matos, Vilmar de Almeida. Estavam ausentes os vereadores 
Celso Kusminski, 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 o presidente determinou a leitura do Edital 
de Convocação e logo após da ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº. 015/2019 – SÚMULA: Concede 
reajuste salarial aos Servidores Efetivos da Prefeitura Municipal de Ariranha do Ivaí e dá outras 
providências e Projeto de Lei nº. 016/2019 - SÚMULA: Concede Perda Salarial aos Servidores 
Comissionados da Prefeitura Municipal de Ariranha do Ivaí e dá outras providências; ambos aprovados 
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 subscrevi e assino. 
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ATA Nº. 016/2019 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, precisamente as 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, 
Fabrício Dolla dos Santos, Geibison Silva de Matos, Vilmar de Almeida, Celso Kusminski, 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 o presidente determinou a leitura do Edital de Convocação e logo após da 
ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº. 015/2019 – SÚMULA: Concede reajuste salarial aos Servidores 
Efetivos da Prefeitura Municipal de Ariranha do Ivaí e dá outras providências e Projeto de Lei nº. 
016/2019 - SÚMULA: Concede Perda Salarial aos Servidores Comissionados da Prefeitura Municipal de 
Ariranha do Ivaí e dá outras providências; ambos aprovados 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 subscrevi e assino. 
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ATA Nº. 017/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA  
Ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, 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, Vilmar de Almeida, Celso Kusminski, Thiago 
Epifânio da Silva, Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino, Flávio Prachun e Geibison Silva de Matos. 
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, 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, projetos de leis e respostas aos requerimentos de nº. 003, 004, 005 e 007/2019 
encaminhados por esta Casa de Leis; Indicação nº. 014/2019 de autoria do vereador Vilmar de Almeida 
- apresentou a indicação que após dado ciência ao Soberano Plenário, seja encaminhado EXPEDIENTE 
INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal AUGUSTO CICATTO, com cópia ao 
Ilustríssimo Secretário Municipal do Setor de Obras, mostrando a necessidade de proceder a construção 
de um redutor de velocidade na rua da escola municipal sentido Nova Aliança a sede, mais precisamente 
na esquina; Indicação nº. 015/2019 de autoria do vereador Vilmar de Almeida - apresentou a indicação 
que após dado ciência ao Soberano Plenário, seja encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal AUGUSTO CICATTO, com cópia ao Ilustríssimo Secretário 
Municipal do Setor de Obras, mostrando a necessidade de proceder a restauração da boca-de-lobo 
localizada na Rua Miguel Verenka, pois, a situação que se encontra, coloca em risco os moradores que 
trafegam pelo local; Indicação nº. 016/2019 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos - 
apresentou a indicação que após dado ciência ao Soberano Plenário, seja encaminhado EXPEDIENTE 
INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal AUGUSTO CICATTO, com cópia ao 
ilustríssimo Secretário do Setor Rodoviário para que o mesmo proceda o patrolamento da estrada 
passando pela propriedade do Senhor José Antônio Dagues, mais conhecido como “Tio Deca” localizada 
na comunidade do Rio Claro, chegando até a PR 466, a qual dá acesso a COAMO; Indicação nº. 017/2019 
de autoria do vereador Geibison Silva de Matos - apresentou a indicação que após dado ciência ao 
Soberano Plenário, seja encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal AUGUSTO CICATTO, com cópia ao ilustríssimo Secretário do Setor de Obras e Serviços 
Públicos, para que o mesmo proceda a restauração da boca de lobo localizada na Rua Antonio Souza 
Campos, mais precisamente próximo à residência do Senhor Pedro Garcia; Indicação nº. 018/2019 de 
autoria do vereador Geibison Silva de Matos - apresentou a indicação que após dado ciência ao 
Soberano Plenário, seja encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal AUGUSTO CICATTO, para que o mesmo determine ao setor competente, proceder os trâmites 
legais e agilizar um processo para a realização de concurso público, a fim de contratar servidores 
efetivos nos setores de obras e serviços públicos, setor rodoviário, aumentar o número de fiscais e assim 
atender adequadamente a demanda em todo município;Indicação nº. 019/2019 de autoria do vereador 
José Aparecido de Oliveira - apresentou a indicação que após dado ciência ao Soberano Plenário, seja 
encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal AUGUSTO 
CICATTO, com cópia ao ilustríssimo secretário do setor rodoviário, mostrando a necessidade de 
proceder a restauração da estrada que dá acesso à propriedade do Senhor João Nascimento, localizada 
na comunidade de Nova Aliança; Indicação nº. 020/2019 de autoria do vereador Thiago Epifânio da Silva 
- apresentou a indicação que após dado ciência ao Soberano Plenário, seja encaminhado EXPEDIENTE 
INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal AUGUSTO CICATTO, mostrando a 
necessidade de proceder a restauração da quadra de esportes localizada na comunidade de Nova 
Aliança; Requerimento nº. 008/2019 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 determine ao setor competente, encaminhar a esta Casa de Leis, relação de 
todos os estagiários contratados neste ano, para prestar serviços em diversos setores do poder público 
municipal, contendo nome, período escolar, setor no qual está lotado, e função que exerce; Projeto de 
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Lei nº. 017/2019 – SÚMULA: Concede reajuste salarial ao cargo eletivo do Conselho Tutelar da Prefeitura 
Municipal de Ariranha do Ivaí e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 018/2019 – SÚMULA: Abre 
Crédito por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município de 
Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 
019/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Suplementar por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR 
para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras 
providências; Projeto de Lei nº. 020/2019 – 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 2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 021/2019 – SÚMULA: 
Abre Crédito Suplementar por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto de 
Lei nº. 022/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Suplementar por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 
ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá 
outras providências; Projeto de Lei nº. 023/2019 – 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 2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 024/2019 – SÚMULA: 
Abre Crédito Suplementar por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto de 
Lei nº. 025/2019 – SUMULA: Ratifica a participação do Município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná, 
em entidades de representação oficial de municípios e dá outras providências; Projeto de Lei nº 
026/2019 – SÚMULA: SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 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. 008/2019 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 determine ao setor competente, encaminhar a esta Casa de Leis, relação de todos os 
estagiários contratados neste ano, para prestar serviços em diversos setores do poder público 
municipal, contendo nome, período escolar, setor no qual está lotado, e função que exerce; que posto 
em única discussão e votação,, foi aprovado pela maioria absoluta; Projeto de Lei nº. 017/2019 – 
SÚMULA: Concede reajuste salarial ao cargo eletivo do Conselho Tutelar da Prefeitura Municipal de 
Ariranha do Ivaí e dá outras providências; que posto em primeira discussão, o vereador Geibison Silva 
de Matos usando a palavra, questionou o porquê do referido projeto não ter sido encaminhado junto 
com os demais projetos de reposição salarial. Em seguida, o presidente colocou em votação, o qual foi 
aprovado pela maioria absoluta; Projeto de Lei nº. 018/2019 – SÚMULA: Abre Crédito por SUPERÁVIT 
FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o 
exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 019/2019 – SÚMULA: Abre 
Crédito Suplementar por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; (1ª 
discussão) Projeto de Lei nº. 020/2019 – 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 2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 021/2019 – SÚMULA: Abre 
Crédito Suplementar por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto de 
Lei nº. 022/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Suplementar por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 
ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá 
outras providências; Projeto de Lei nº. 023/2019 – 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 2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 024/2019 – SÚMULA: 
Abre Crédito Suplementar por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto de 
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Lei nº 026/2019 – SÚMULA: SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 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 Celso Kusminski; comentou o projeto de 
reposição dos conselheiros; ressaltou ser um descuido da administração não ter encaminhado dentro 
do prazo; sugeriu fazer o pagamento retroativo da correção; justificou sua ausência na sessão anterior; 
esclareceu que estava em viagem a Curitiba com o intuito de cobrar agilização no projeto de calçamento 
de pedras irregulares ligando comunidade do Jardim da Curva ao Alecrin; enalteceu a pessoa do 
Deputado Ricardo Arruda e do Secretário Sandro Alex pela atenção que dão às reivindicações feitas para 
o município. Vereador Vilmar de Almeida; manifestou apoio às indicações; fez críticas ao setor de 
recursos humanos da prefeitura; expôs e esclareceu situações que caracterizam incompetência e 
irresponsabilidade do responsável; informou o desligamento do secretário do setor de educação, 
popular “professor Cidão” do cargo e o agradeceu pelo trabalho desenvolvimento enquanto estava no 
exercício da função; desejou boas-vindas ao novo secretário do setor de educação e também do setor 
de esportes. Vereador Thiago Epifânio da Silva; manifestou apoio às indicações apresentadas; apoiou o 
pronunciamento do vereador Celso kusminski com relação ao pagamento retroativo da reposição para 
os conselheiros tutelares; comentou serviços de restauração de pontes que brevemente serão iniciados 
com parceria de moradores das regiões onde se encontram; comentou e ressaltou o projeto de 
alteração orçamentária nº. 026/2019, o qual se refere a aquisição de um ônibus destinado a secretaria 
de assistência social, sendo esta, uma grande conquista para o município. Vereador Geibison Silva de 
Matos; manifestou apoio ao pronunciamento do vereador Celso Kusminski com relação ao pagamento 
retroativo da reposição dos conselheiros tutelares; comentou as respostas encaminhadas pelo 
executivo referentes aos pedidos de informações solicitadas por esta Casa através de requerimentos de 
sua autoria, as quais vieram incompletas novamente; criticou a administração e alguns funcionários pelo 
descaso com que tratam os vereadores, não atendendo adequadamente os pedidos feitos; fez críticas 
ao trabalho que está sendo feito no setor de esportes atualmente; enalteceu a pessoa do senhor Valdir 
Pachun e do saudoso professor Nor que se sobressaíram quando faziam parte do setor. Vereador 
Antonio Marcos Vicentino; apoiou as indicações; ressaltou o trabalho do professor Cidão à frente da 
Secretaria de Educação; comentou o que ocorreu com relação ao projeto de reposição salarial dos 
conselheiros tutelares; fez críticas ao setor responsável; comentou serviços de restauração de pontes 
que serão iniciados e também algumas indicações que serão atendidas em breve, segundo teve 
conhecimento em conversa com o prefeito. Vereador Flávio Prachun; manifestou apoio às indicações; 
fez comentário em relação ao que ocorreu no encaminhamento do projeto de reposição salarial dos 
membros do Conselho Tutelar pelo segundo ano consecutivo; ressaltou ser culpa maior do prefeito 
certas situações que ocorrem; manifestou indignação quanto as atitudes tomadas por parte de alguns 
funcionários do setor de educação em relação à pessoa do saudoso professor Nor, o que talvez possa 
ter contribuído para o quadro de saúde do mesmo. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o 
presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS: comentou os projetos de reposição salarial 
encaminhados na última hora pelo executivo e ainda de forma errada em alguns pontos; expôs algumas 
situações que ocorreram com o fato; ressaltou que há normas a serem cumpridas por esta Casa para as 
devidas aprovações; concordou que o pagamento deve ser feito retroativo; fez críticas a funcionários 
que não desempenham suas funções adequadamente e recebem altas gratificações; parabenizou a 
pessoa do professor Cidão, pela passagem à frente da secretaria da educação; desejou boas-vindas a 
nova secretária; fez críticas à administração; esclareceu qual é a função dos vereadores junto a 
administração e enalteceu a união 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. 018/2019 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
Ao primeiro dia do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, 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, Celso Kusminski, Thiago Epifânio da 
Silva, Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino, Flávio Prachun e Geibison Silva de Matos. 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 ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº. 018/2019 – SÚMULA: Abre Crédito por 
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, 
para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 019/2019 – SÚMULA: 
Abre Crédito Suplementar por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; (1ª 
discussão) Projeto de Lei nº. 020/2019 – 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 2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 021/2019 – SÚMULA: Abre 
Crédito Suplementar por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto de 
Lei nº. 022/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Suplementar por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 
ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá 
outras providências; Projeto de Lei nº. 023/2019 – 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 2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 024/2019 – SÚMULA: 
Abre Crédito Suplementar por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto de 
Lei nº 026/2019 – SÚMULA: SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 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 subscrevi e assino. 
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ATA Nº. 019/2019 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
Aos dois dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, 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, Vilmar de Almeida, Celso Kusminski, Thiago Epifânio da 
Silva, Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun e Geibison 
Silva de Matos. 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. 018/2019 – SÚMULA: Abre Crédito por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO 
EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro 
de 2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 019/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Suplementar 
por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha do 
Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; (1ª discussão) Projeto de Lei nº. 
020/2019 – 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 2019 e dá 
outras providências; Projeto de Lei nº. 021/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Suplementar por SUPERÁVIT 
FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o 
exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 022/2019 – SÚMULA: Abre 
Crédito Suplementar por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto de 
Lei nº. 023/2019 – 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 2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 024/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Suplementar 
por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha do 
Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº 026/2019 – SÚMULA: 
SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de 
Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 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 subscrevi e assino. 
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ATA Nº. 020/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA  
Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, 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, Vilmar de Almeida, Celso Kusminski, Valdemar Hort, 
Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun e Geibison Silva de Matos. 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, 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 e projetos de leis; Projeto de Lei nº. 027/2019 – SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por 
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício 
financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 028/2019 – SÚMULA: Abre Crédito 
ESPECIAL por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município de 
Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº 
029/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Suplementar no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para 
o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 030/2019 – SÚMULA: Abre 
Crédito ESPECIAL por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, 
para o exercício financeiro de 2019 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. 017/2019 – SÚMULA: Concede reajuste 
salarial ao cargo eletivo do Conselho Tutelar da Prefeitura Municipal de Ariranha do Ivaí e dá outras 
providências; que posto em segunda discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta; Projeto 
de Lei nº. 025/2019 – SUMULA: Ratifica a participação do Município de Ariranha do Ivaí, Estado do 
Paraná, em entidades de representação oficial de municípios e dá outras providências; Projeto de Lei 
nº. 027/2019 – SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto de 
Lei nº. 028/2019 – SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 
ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá 
outras providências; Projeto de Lei nº 029/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Suplementar no Orçamento 
do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto 
de Lei nº. 030/2019 – SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras 
providências; todos foram 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 Celso Kusminski; após 
saudar a todos, comentou a situação precária que se encontra o carreador da propriedade do Senhor 
Ataíde Rodrigues; ressaltou a necessidade e urgência devido ao estado de saúde do mesmo e também 
dos serviços nos carreadores em geral. Vereador Fabrício Dolla dos Santos; após saudar a todos, fez 
indicações verbais; Vereador Antonio Marcos Vicentino; fez cobranças de indicações não atendidas; 
comentou os serviços de restauração de estradas e carreadores que foram feitos nas comunidades do 
Jardim da Curva e Berro da Onça; enalteceu a qualidade dos serviços e parabenizou os servidores que 
executaram; manifestou apoio ao evento que haverá na comunidade do Salto do Ariranha. Vereador 
Flávio Prachun; manifestou apoio as indicações feitas; citou algumas que são necessárias serem 
atendidas com urgência; fez críticas ao prefeito por atender indicações de um ou outro vereador devido 
a pressão que sofre com o pronunciamento destes. Vereador Geibison Silva de Matos; fez cobrança ao 
jurídico da câmara quanto a tomar providências junto ao Ministério Público com relação ao não 
cumprimento por parte do executivo das normas legais no atendimento aos requerimentos 
encaminhados por esta Casa; comentou alguns deles; fez críticas ao prefeito pelo fato do mesmo 
dificultar o trabalho que cabe aos vereadores; fez cobranças de indicações; comentou as várias 
mudanças no cargo de secretários em virtude do mal desempenho dos nomeados; fez requerimento 
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verbal; questionou o porquê do secretário de esportes utilizar veículo oficial para benefício próprio; 
solicitou requerimento pedindo esclarecimentos. Vereador Valdemar Hort; comentou o evento que 
haverá na comunidade do Salto de Ariranha e se colocou à disposição no que precisarem; parabenizou 
o prefeito pela conquista de um caminhão tipo furgão; lamentou o fato do prefeito não mencionar o 
nome dos vereadores que correm atrás de recursos para o município; fez cobrança no atendimento de 
indicações para restauração de pontes. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o presidente 
passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Manifestou apoio ao pronunciamento do vereador 
Valdemar Hort quanto a não divulgação dos nomes dos vereadores que correm atrás de recursos para 
o município; expôs algumas situações; esclareceu e ressaltou o trabalho que é de competência dos 
vereadores; apoiou as indicações feitas verbalmente pelos vereadores; ressaltou algumas que são de 
urgência e necessidade. Fez indicações verbais; enalteceu a reunião da AMUVI que ocorreu no 
município de Ivaiporã; comentou alguns serviços que serão realizados em breve, segundo palavras do 
prefeito. Ressaltou o descaso de alguns secretários para com os 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. 021/2019 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
Aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, 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, Celso Kusminski, Valdemar Hort, 
Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun e Geibison Silva de Matos. 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. 027/2019 – SÚMULA: Abre Crédito 
ESPECIAL por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o 
exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 028/2019 – SÚMULA: Abre 
Crédito ESPECIAL por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto de 
Lei nº 029/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Suplementar no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, 
para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 030/2019 – SÚMULA: 
Abre Crédito ESPECIAL por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha 
do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; todos foram 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 subscrevi e assino. 
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ATA Nº. 022/2019 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
Aos nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, precisamente as 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, Vilmar de Almeida, Celso Kusminski, Valdemar 
Hort, Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun e Geibison Silva de Matos. 
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. 027/2019 – SÚMULA: Abre Crédito 
ESPECIAL por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o 
exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 028/2019 – SÚMULA: Abre 
Crédito ESPECIAL por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto de 
Lei nº 029/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Suplementar no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, 
para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 030/2019 – SÚMULA: 
Abre Crédito ESPECIAL por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha 
do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; todos foram 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 subscrevi e assino. 
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ATA Nº. 023/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA  
Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, 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, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Celso Kusminski, Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun 
e Geibison Silva de Matos. 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 projetos de leis; Indicação nº. 
023/2019 de autoria do vereador José Aparecido de Oliveira - apresentou a indicação que após dado 
ciência ao Soberano Plenário, seja encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal AUGUSTO CICATTO, com cópia ao ilustríssimo secretário do setor rodoviário, 
mostrando a necessidade de proceder a restauração do carreador que dá acesso à residência do 
Senhor João Nascimento, localizada na comunidade do Riozinho; Requerimento nº. 009/2019 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 determine ao setor 
competente, encaminhar a esta Casa de Leis, cópia do diário de bordo desde o início do mês de 
abril/2019 até a presente data, contendo horário de saída e de retorno, bem como para qual finalidade 
foi utilizado, do veículo oficial de placa AZC 7729; Projeto de Lei nº. 031/2019 – SÚMULA: Abre Crédito 
Suplementar por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município 
de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 
03122019 – SÚMULA: Abre Crédito Suplementar por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 
ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e 
dá outras providências; Projeto de Lei nº. 033/2019 – SÚMULA: dispõe sobre as diretrizes para 
elaboração do orçamento do município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2020 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. 009/2019 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 determine ao setor competente, encaminhar a esta Casa de Leis, cópia do 
diário de bordo desde o início do mês de abril/2019 até a presente data, contendo horário de saída e 
de retorno, bem como para qual finalidade foi utilizado, do veículo oficial de placa AZC 7729; que 
posto em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; Projeto de Lei nº. 017/2019 – 
SÚMULA: Concede reajuste salarial ao cargo eletivo do Conselho Tutelar da Prefeitura Municipal de 
Ariranha do Ivaí e dá outras providências; que posto em terceira e última discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade; Projeto de Lei nº. 025/2019 – SUMULA: Ratifica a participação do 
Município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná, em entidades de representação oficial de municípios 
e dá outras providências; que posto em segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; 
Projeto de Lei nº. 031/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Suplementar por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO 
EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro 
de 2019 e dá outras providências; e Projeto de Lei nº. 03122019 – SÚMULA: Abre Crédito Suplementar 
por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha 
do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 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: Vereador Vilmar de Almeida; agradeceu o vice prefeito do município pela cessão de cascalho 
para ser utilizado em serviços de cascalhamento em estradas e carreadores; enalteceu a atitude do 
mesmo; agradeceu o secretário de obras e o servidor Dedé pelo atendimento imediato de serviços 
solicitados pelo orador; parabenizou o secretário do setor rodoviários pela realização de serviços de 
restauração de estradas; enalteceu e parabenizou os servidores que se dispõe a trabalhar nos finais 
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de semana; fez comentário com relação às obras que estão sendo realizadas nas ruas do centro do 
município criticando o desenvolvimento dos serviços; fez esclarecimentos com relação ao projeto e 
também quanto a execução das obras; questionou e expôs alguns pontos que na opinião do mesmo 
acarretará problemas no futuro; solicitou revisão do projeto. Vereador Valdemar Hort; manifestou 
apoio ao pronunciamento do Vereador Vilmar de Almeida com relação às obras nas ruas; comentou 
alguns serviços de restauração de pontes necessários; fez cobranças de serviços ao setor rodoviário. 
Vereador Antonio Marcos Vicentino; manifestou apoio às indicações apresentadas; agradeceu o vice 
prefeito pela doação do cascalho; comentou e agradeceu o setor rodoviário por serviços de 
restauração de estradas e pontes realizados; agradeceu também o secretário de esportes pela 
realização de serviços de roçada e limpeza no campo de futebol localizado na comunidade do Bairro 
Bom Jesus; fez cobranças de serviços em alguns carreadores. Vereador Thiago Epifânio da Silva; 
enalteceu e agradeceu a pessoa do vice prefeito pela cessão do cascalho; justificou sua ausência na 
sessão anterior e expôs os resultados da viagem; fez esclarecimento com relação aos custos da viagem, 
os quais foram de sua responsabilidade. Vereador Celso Kusminski; agradeceu e parabenizou o vice 
prefeito pela cessão do cascalho; comentou alguns serviços de cascalhamento que precisam ser 
realizados; ressaltou ser prioridade executar os serviços nos carreadores das propriedade de quem faz 
a doação da cascalheira; enalteceu o vice prefeito pela aquisição de um terreno quando o mesmo foi 
gestor do município, no qual estão localizados algumas obras do município; enalteceu o 
pronunciamento do vereador Thiago Epifânio da Silva; informou novas conquistas através de emendas 
do Deputado Ricardo Arruda. Vereador Flávio Prachun; manifestou apoio às indicações apresentadas 
e também solicitou algumas; pediu a elaboração de requerimento solicitando informações referentes 
ao veículo oficial do município, sandero BCJ 3293; o orador também agradeceu a cessão da cascalheira 
pelo vice prefeito; expôs algumas dificuldades para conseguir a doação de cascaho; comentou o fato 
de veículos e maquinários da prefeitura realizar serviços em propriedades pertencentes a outro 
município; criticou a administração por não dar prioridade aos serviços de moradores do município. 
Vereador Geibison Silva de Matos; comentou e fez críticas referentes às obras inacabadas que estão 
sendo realizadas no município; ressaltou a ausência do engenheiro responsável, o qual é contratado 
como cargo de confiança sendo este de dedicação exclusiva; fez requerimento verbal; fez críticas à 
administração por deixar de atender moradores do município e realizar serviços em propriedades 
pertencentes a município vizinho; fez indicação verbal e reiterou algumas já feitas. Ninguém mais 
querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Agradeceu o 
vice prefeito pela cessão da cascaheira; comentou a necessidade da doação; enalteceu os 
pronunciamento do vereador Celso Kusminki em relação a atitude do vice prefeito quando se 
encontrava no cargo de gestor do município;  apoiou o pronunciamento do vereador Villmar de 
Almeida com relação às obras inacabadas nas ruas do município; comentou um fato ocorrido 
recentemente com relação a um vídeo feito pelo mesmo e que gerou bastante polêmica; parabenizou 
o setor rodoviário pela realização de alguns serviços; enalteceu os servidores do setor rodoviário e de 
obras que se dispõe a prestar serviços nos finais de semana. 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. 024/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA  
Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, 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, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Celso Kusminski, Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino, Flávio Prachun e Geibison Silva de Matos. 
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, 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 e resposta ao requerimento nº. 008/2019 de autoria do vereador 
Geibison Silva de Matos solicitando informações com relação aos estagiários contratados pelo 
executivo; Indicação nº. 024/2019 de autoria do vereador Flávio Prachun - apresentou a indicação que 
após dado ciência ao Soberano Plenário, seja encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal AUGUSTO CICATTO, com cópia ao ilustríssimo secretário do 
setor de obras e serviços públicos, mostrando a necessidade de proceder a reforma geral do prédio 
da Biblioteca Municipal em virtude da situação precária que se encontra; Indicação nº. 025/2019 de 
autoria do vereador Flávio Prachun - apresentou a indicação que após dado ciência ao Soberano 
Plenário, seja encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal AUGUSTO CICATTO, para que o mesmo determine ao setor competente, providenciar com 
urgência os adesivos com identificação dos veículos oficiais de propriedade do município; Indicação 
nº. 026/2019 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos – apresentou a indicação que após dado 
ciência ao Soberano Plenário, seja encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal AUGUSTO CICATTO, com cópia ao ilustríssimo secretário do setor rodoviário, 
mostrando a necessidade de proceder a restauração do carreador do Senhor Ronaldo José dos Santos; 
Requerimento nº. 010/2019 de autoria do vereador Flavio Prachun - REQUER que, após lido e 
aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando do 
mesmo que determine ao setor competente, encaminhar a esta Casa de Leis, informações referentes 
ao veículo oficial sandero de placas BCJ 3293 de uso exclusivo da Secretaria Municipal de Saúde, 
contendo o motivo por qual o veículo em questão se encontra encostado a mais de quatro meses, e 
também o porquê não providenciaram o conserto do mesmo até a presente data; Requerimento nº. 
011/2019 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos - REQUER que, após lido e aprovado em 
plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando ao mesmo que 
determine ao servidor contratado no cargo de Diretor de Obras senhor Roberto Gomes de Moraes, a 
comparecer nesta Casa de Leis com o fim de prestar esclarecimentos aos vereadores e população 
referentes à obra que está sendo realizada no município; PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº. 002/2019 
- SÚMULA: Concede o direito de ausência por 01 (um) dia útil de trabalho ao Servidor Público 
Municipal a ser usufruído na data de seu aniversário natalício. 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. 010/2019 de autoria do vereador Flavio 
Prachun - REQUER que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando do mesmo que determine ao setor competente, encaminhar a esta 
Casa de Leis, informações referentes ao veículo oficial sandero de placas BCJ 3293 de uso exclusivo da 
Secretaria Municipal de Saúde, contendo o motivo por qual o veículo em questão se encontra 
encostado a mais de quatro meses, e também o porquê não providenciaram o conserto do mesmo 
até a presente data; Requerimento nº. 011/2019 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos - 
REQUER que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando ao mesmo que determine ao servidor contratado no cargo de Diretor de Obras 
senhor Roberto Gomes de Moraes, a comparecer nesta Casa de Leis com o fim de prestar 
esclarecimentos aos vereadores e população referentes à obra que está sendo realizada no município; 
ambos colocados em única discussão e votação e aprovados pela maioria absoluta; Projeto de Lei nº. 
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025/2019 – SUMULA: Ratifica a participação do Município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná, em 
entidades de representação oficial de municípios e dá outras providências; que posto em terceira e 
última discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta; Projeto de Lei nº. 031/2019 – 
SÚMULA: Abre Crédito Suplementar por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras 
providências e Projeto de Lei nº. 032/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Suplementar por SUPERÁVIT 
FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o 
exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; ambos colocados em segunda 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 Antonio Marcos Vicentino; manifestou apoio as indicações apresentadas; agradeceu os 
setores rodoviário e de obras por serviços concluídos; fez cobranças de indicações ainda não 
atendidas; prestou condolências à família Talarico pela perda de um ente. Ninguém mais querendo 
fazer uso da palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Manifestou 
condolências à família Talarico; justificou aos presentes o motivo pelo qual os vereadores se 
abstiveram do pronunciamento na presente sessão. 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. 025/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, 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, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Celso Kusminski, Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun 
e Geibison Silva de Matos. 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: Requerimento da munícipe Edna Scandolara de Oliveira Neckel – solicitando 
ajuda dos vereadores junto à comunidade, no sentido de buscar esclarecimentos quanto a distribuição 
de energia pública no município e também de como é feita a cobrança da contribuição; Ofícios da 
Prefeitura Municipal encaminhando leis sancionadas e resposta ao requerimento nº. 009/2019 de 
autoria do vereador Geibison Silva de Matos solicitando informações com relação ao veículo oficial de 
placas AZC7729; PROJETO DE LEI Nº. 034/2019 - 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 2019 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 LEGISLATIVO Nº. 002/2019 - SÚMULA: Concede o 
direito de ausência por 01 (um) dia útil de trabalho ao Servidor Público Municipal a ser usufruído na 
data de seu aniversário natalício; que posto em primeira discussão, o vereador Celso Kusminski usando 
a palavra, comentou o porquê da autoria do projeto; em seguida o presidente colocou em votação, o 
qual foi aprovado por unanimidade; Projeto de Lei nº. 031/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Suplementar 
por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha 
do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; que posto em terceira e última 
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; Projeto de Lei nº. 032/2019 – SÚMULA: Abre 
Crédito Suplementar por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; que posto 
em terceira e última discussão e votação, foi aprovado por unanimidade e PROJETO DE LEI Nº. 
034/2019 - 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 2019 e 
dá outras providências, que posto em primeira 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 Vilmar de Almeida; agradeceu o secretário do setor 
rodoviário, ao servidor Marcos e ao secretário do setor de obras e serviços públicos por serviços 
realizados; parabenizou a professora Edna Scandolara Neckel pela iniciativa do requerimento 
solicitando ajuda dos vereadores para obter informações referentes a cobrança de energia pública no 
município; comentou o aumento abusivo na cobrança da taxa de consumo de água e ressaltou ser 
necessário tomar providências urgentes seguindo exemplo de outros municípios. Vereador Celso 
Kusminki; parabenizou a professora Edna pela autoria do requerimento; comentou outras situações 
semelhantes às constantes no requerimento e que ocorrem no município; apoiou o pronunciamento 
do vereador Vilmar de Almeida com relação ao aumento de taxa para cobrança de consumo de água. 
Vereador Valdemar Hort; manifestou apoio ao requerimento protocolado na câmara de autoria da 
professora Edna; comentou algumas situações que ocorrem na comunidade do Alecrin referentes a 
falta de iluminação pública, questionou a qualidade do material utilizado para os serviços. Vereador 
Antonio Marcos Vicentino; manifestou apoio ao requerimento de iniciativa da professora Edna; 
comentou algumas situações semelhantes ocorridas anteriormente e que não foram solucionadas; fez 
críticas com relação aos serviços executados; apoiou os pronunciamentos dos vereadores Celso 
Kusminski e Vilmar de Almeida com relação ao aumento da taxa de cobrança de consumo de água; 
ressaltou a necessidade de tomar providências urgentes; fez cobranças de indicações de restauração 
de estradas que até o momento não foram atendidas; comentou alguns serviços de restauração de 
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pontes que necessitam ser executados e que são bastante cobrados por munícipes de Ariranha do Ivaí 
e também de município divisor; fez cobranças de serviços ao setor de obras e serviços públicos; fez 
divulgação do evento da cavalgada no município no próximo dia 04 e parabenizou a todos os 
trabalhadores pela comemoração do dia do trabalho. Vereador Flávio Prachun; fez indicação verbal; 
parabenizou a professora Edna pela iniciativa do requerimento; fez críticas aos serviços prestados pela 
empresa responsável pela iluminação pública no município; mencionou diversos locais que estão sem 
iluminação; ressaltou a necessidade de tomar providências urgentes; comentou o aumento abusivo 
de taxa de consumo de água; relatou a divulgação de uma matéria relacionada ao aumento. Vereador 
Geibison Silva de Matos; comentou e ressaltou a necessidade de estabelecer uma data dentro das 
normas regimentais para que o engenheiro Roberto Gomes de Moraes compareça na câmara a fim de 
prestar esclarecimentos com relação as obras no município; fez requerimento verbal; fez críticas à 
administração; parabenizou a professora Edna pela iniciativa do requerimento; esclareceu alguns itens 
relacionados ao serviço prestado no setor de iluminação pública; expôs algumas regras usadas em 
licitações com relação a fiscalização de contratos; fez comentário referentes às cobranças de taxas de 
iluminação pública e de consumo de água; expôs algumas providências adotadas por alguns 
municípios proibindo o aumento da taxa de cobrança de consumo de água. Ninguém mais querendo 
fazer uso da palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Parabenizou e enalteceu 
a atitude da professora Edna pela iniciativa do requerimento; criticou os serviços prestados pela 
empresa responsável pela iluminação pública no município; fez alguns esclarecimentos com relação a 
falta de iluminação em alguns postes; criticou o aumento na taxa de cobrança de consumo de água; 
ressaltou a necessidade em tomar providências urgentes; ressaltou a importância da participação da 
população nas sessões da câmara; reforçou algumas indicações; agradeceu o setor rodoviário por 
serviços executados; fez esclarecimentos com relação as funções administrativas e quanto ao uso da 
tribuna livre. 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. 026/2019 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, 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, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Celso Kusminski, Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun 
e Geibison Silva de Matos. 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. 034/2019 - 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 2019 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. 
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ATA Nº. 027/2019 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, precisamente as 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, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Celso Kusminski, Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun 
e Geibison Silva de Matos. 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. 034/2019 - 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 2019 e dá outras providências, que posto em terceira 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. 
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ATA Nº. 028/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, 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, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Celso Kusminski, Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun 
e Geibison Silva de Matos. 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 respostas ao requerimento nº. 010/2019 de 
autoria do vereador Geibison Silva de Matos solicitando a convocação do servidor Roberto Gomes de 
Moraes a fim de prestar esclarecimentos com relação às obras do município e ao requerimento nº. 
011/2019 de autoria do vereador Flávio Prachun com relação a informações sobre o veículo oficial 
Renalt – Sandero de placas BCJ-3293; Ofício do Tribunal de Contas do Estado – comunicando a emissão 
de parecer prévio das contas do executivo referente exercício de 2017 o qual está disponível no site 
do Tribunal; Ofício da Fundação Nacional de Saúde referente comunicação de celebração do convênio 
sob nº 0421/2016, tendo como objeto a implantação de sistema de abastecimento de água em áreas 
da comunidade rural totalizando o valor de um milhão, quatrocentos e cinco mil, trezentos e cinquenta 
e dois reais e setenta e oito centavos; Indicação nº. 027/2019 de autoria do vereador Flávio Prachun - 
apresentou a indicação que após dado ciência ao Soberano Plenário, seja encaminhado EXPEDIENTE 
INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal AUGUSTO CICATTO, com cópia ao 
ilustríssimo secretário do setor de obras e serviços públicos, mostrando a necessidade de proceder a 
construção de um redutor de velocidade na Rua Robson Alves Ferreira, mais precisamente próximo às 
residências dos moradores Marcos Neckel e Delírio; Indicação nº. 028/2019 de autoria do vereador 
Flávio Prachun - apresentoua indicação que após dado ciência ao Soberano Plenário, seja 
encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal AUGUSTO 
CICATTO, com cópia ao ilustríssimo secretário do setor rodoviário, mostrando a necessidade de 
proceder o encascalhamento da estrada que dá acesso à propriedade do Senhor José das Dores até a 
PR466; Requerimento nº. 012/2019 de autoria de todos os vereadores - REQUEREM que, após lido e 
aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando ao 
mesmo, baixar um DECRETO proibindo a Sanepar de aplicar o reajuste de 12,13% nas contas de água 
e esgoto dos moradores do município de Ariranha do Ivaí; Requerimento nº. 013/2019 de autoria do 
Vereador Geibison Silva de Matos - REQUER que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado 
expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando ao mesmo que determine ao servidor 
contratado no cargo de Diretor de Obras, senhor Roberto Gomes de Moraes, a comparecer nesta Casa 
de Leis no próximo dia 13, às 19:00 horas, horário da sessão ordinária desta Casa, com o fim de prestar 
esclarecimentos aos vereadores e população referentes à obra que está sendo realizada no centro do 
município (galerias pluviais, bocas de lobo e calçadas); Requerimento nº. 014/2019 de autoria do 
Vereador Geibison Silva de Matos - REQUER que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado 
expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando ao mesmo que determine ao secretário de 
Administração, a comparecer nesta Casa de Leis no próximo dia 20, às 19:00 horas, horário da sessão 
ordinária desta Casa, com o fim de prestar esclarecimentos aos vereadores e população quanto aos 
critérios utilizados para a concessão de gratificações aos servidores do município, haja visto que há 
uma grande desproporção e claro favorecimento de alguns no que se refere aos valores das 
concessões. 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. 012/2019 de autoria de todos os vereadores - REQUEREM que, após lido e aprovado em plenário, 
seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando ao mesmo, baixar um 
DECRETO proibindo a Sanepar de aplicar o reajuste de 12,13% nas contas de água e esgoto dos 
moradores do município de Ariranha do Ivaí; Requerimento nº. 013/2019 de autoria do Vereador 
Geibison Silva de Matos - REQUER que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado 
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expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando ao mesmo que determine ao servidor 
contratado no cargo de Diretor de Obras, senhor Roberto Gomes de Moraes, a comparecer nesta Casa 
de Leis no próximo dia 13, às 19:00 horas, horário da sessão ordinária desta Casa, com o fim de prestar 
esclarecimentos aos vereadores e população referentes à obra que está sendo realizada no centro do 
município (galerias pluviais, bocas de lobo e calçadas); Requerimento nº. 014/2019 de autoria do 
Vereador Geibison Silva de Matos - REQUER que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado 
expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando ao mesmo que determine ao secretário de 
Administração, a comparecer nesta Casa de Leis no próximo dia 20, às 19:00 horas, horário da sessão 
ordinária desta Casa, com o fim de prestar esclarecimentos aos vereadores e população quanto aos 
critérios utilizados para a concessão de gratificações aos servidores do município, haja visto que há 
uma grande desproporção e claro favorecimento de alguns no que se refere aos valores das 
concessões; todos aprovados em única discussão e votação e aprovados por unanimidade e PROJETO 
DE LEI LEGISLATIVO Nº. 002/2019 - SÚMULA: Concede o direito de ausência por 01 (um) dia útil de 
trabalho ao Servidor Público Municipal a ser usufruído na data de seu aniversário natalício; que posto 
em segunda 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 Vilmar de Almeida; felicitou e convidou todas as mulheres para participarem de 
um jantar em comemoração ao dia das mães que ocorrerá na próxima quinta-feira; comunicou e 
convidou a todos para participarem do campeonato supercopa; parabenizou os participantes e 
organizadores do torneio do dia primeiro de maio. Vereador Celso Kusminski; manifestou apoio as 
indicações; parabenizou todos os envolvidos na organização e execução do evento da cavalgada 
ocorrido no último final de semana. Vereador Fabrício Dollla dos Santos; manifestou apoio as 
indicações e requerimentos; parabenizou o prefeito e todos os demais envolvidos na organização e 
execução da cavalgada; fez indicação verbal. Vereador Antonio Marcos Vicentino; parabenizou o setor 
de esportes e colaboradores para a realização do evento do campeonato em comemoração ao dia 
primeiro de maio; enalteceu o evento e os esportistas que representam o município; parabenizou e 
elogiou todos os envolvidos no evento da cavalgada; agradeceu o setor rodoviário por serviços 
realizados nas comunidades do Bairro Bom Jesus e Berro da Onça. Vereador Flávio Prachun; comentou 
as indicações de sua autoria; ressaltou a necessidade da construção de lombadas em várias ruas; 
comentou que houve alguns serviços na iluminação pública do município, porém, ainda há várias ruas 
sem iluminação; fez requerimento verbal; parabenizou e enalteceu todos os funcionários da prefeitura 
que foram colaboradores na realização do evento da cavalgada. Vereador Geibison Silva de Matos; fez 
comentário negativo às respostas encaminhadas pelo executivo referentes aos requerimentos de sua 
autoria e também do vereador Flávio Prachun; fez críticas à administração; criticou os serviços de 
iluminação pública; ressaltou que é necessário parecer jurídico quanto a ser inconstitucional ou não a 
cobrança da taxa de iluminação pública; comentou e justificou os requerimentos de sua autoria; 
apoiou o requerimento verbal feito pelo vereador Flavio Prachun e expôs os motivos; convidou a 
população em geral para participarem da final do campeonato na comunidade do Barraquinha. 
Vereador Valdemar Hort; parabenizou os organizadores, colaboradores e participantes do evento da 
cavalgada e do torneio do dia primeiro de maio; parabenizou o setor rodoviário por serviços 
concluídos; fez cobranças de outros serviços de restauração de estradas que são necessários executar 
com urgência; enalteceu a pessoa do servidor Marcos Neckel devido ao empenho e disponibilização 
nas suas funções; parabenizou o setor de agricultura pela conquista de um novo trator; ressaltou que 
é necessário providenciar cobertura para os maquinários e equipamentos agrícolas pois são bens do 
município e devem ser zelados. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o presidente passou 
para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Parabenizou as mulheres pela passagem do dia em comemoração 
às mães; apoiou os pronunciamentos dos vereadores Geibson e Flávio quanto a enaltecer os 
colaboradores dos eventos que acontecem no município; parabenizou todos os envolvidos na 
realização dos recentes eventos; apoiou o pronunciamento do vereador Valdemar Hort quanto a 
necessidade de fazer cobertura para os maquinários e equipamentos; criticou servidores públicos que 
abusam de velocidade dentro município e acabam danificando os veículos oficiais; comunicou que 
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estará tomando as providências junto ao jurídico para esclarecimentos no que se refere a cobrança de 
taxa de iluminação pública; comentou o requerimento de autoria de todos os vereadores; fez críticas 
ao governo federal. 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. 029/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, precisamente às 19:00 horas, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente em exercício Thiago Epifânio da Silva e dos vereadores, Vilmar de Almeida, Antônio Marcos 
Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun e Geibison Silva de Matos. Estavam ausentes os 
vereadores José Aparecido de Oliveira, Valdemar Hort e Celso Kusminski. Após constatar “quórum” 
regimental, o presidente em exercício 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 
Prefeitura Municipal em resposta ao ofício sob nº. 021/2019 encaminhado por este legislativo 
solicitando informações com relação a iluminação pública; Ofício da Prefeitura Municipal 
encaminhando leis sancionadas; Indicação nº. 029/2019 de autoria do vereador Fabrício Dolla dos 
Santos - apresentou a indicação que após dado ciência ao Soberano Plenário, seja 
encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal AUGUSTO 
CICATTO, com cópia ao ilustríssimo secretário do setor de obras, para que o mesmo determine ao 
setor competente, providenciar com a maior brevidade possível, a colocação de tampas de boca de 
lobo (bueiros) nas ruas José Trizoti e Robson Alves Ferreira; Requerimento nº. 015/2019 de autoria 
dos Vereadores Flávio Prachun e Geibison Silva de Matos - REQUER que, após lido e aprovado em 
plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando do mesmo que 
determine ao setor competente, encaminhar a esta Casa de Leis, informações sobre quais 
providências foram tomadas pelo executivo com relação a empresa R. de Mattos Schimidt – ME, 
vencedora de licitação para fornecimento de alimentos não perecíveis às secretarias municipais e 
CRAS e que estaria trabalhando de forma irregular com veículo inapropriado e sem refrigeração para 
o transporte de alimentos, o qual foi apreendido com carregamento de carne na data de 22 de abril 
de 2019. 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. 
015/2019 de autoria dos Vereadores Flávio Prachun e Geibison Silva de Matos - REQUER que, após 
lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando 
do mesmo que determine ao setor competente, encaminhar a esta Casa de Leis, informações sobre 
quais providências foram tomadas pelo executivo com relação a empresa R. de Mattos Schimidt – ME, 
vencedora de licitação para fornecimento de alimentos não perecíveis às secretarias municipais e 
CRAS e que estaria trabalhando de forma irregular com veículo inapropriado e sem refrigeração para 
o transporte de alimentos, o qual foi apreendido com carregamento de carne na data de 22 de abril 
de 2019; que posto em única discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta e PROJETO DE 
LEI LEGISLATIVO Nº. 002/2019 - SÚMULA: Concede o direito de ausência por 01 (um) dia útil de 
trabalho ao Servidor Público Municipal a ser usufruído na data de seu aniversário natalício; que posto 
em terceira e última discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta. Nada mais havendo para 
a ordem do dia, o presidente em exercício então, justificou a ausência dos vereadores José Aparecida 
de Oliveira, Valdemar Hort e Celso Kusminski, os quais viajaram até a capital em busca de recursos 
para o município. Em seguida convidou o Diretor do Departamento de Obras e Serviços Públicos, 
Senhor Roberto Gomes de Moraes para adentrar o plenário, atendendo a convocação através de 
requerimento de autoria do Vereador Geibison Silva de Matos, para prestar esclarecimentos aos 
vereadores e população referentes à obra que está sendo realizada no centro do município. Após os 
esclarecimentos, o presidente deixou em aberto para questionamentos dos vereadores. O diretor de 
obras Roberto Gomes de Moraes respondeu a questionamentos dos vereadores Vilmar de Almeida, 
Geibison Silva de Matos e Flávio Prachun. Em seguida o presidente deixou a palavra livre para as 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. Fizeram uso da palavra: Vereador Flávio Prachun; comentou 
o requerimento de sua autoria e do vereador Geibison Silva de Matos; justificou seu questionamento 
ao engenheiro Roberto com relação ao projeto da obra que está sendo realizada no centro do 
município; fez requerimento verbal. Vereador Geibison Silva de Matos; fez esclarecimentos com 
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relação a cobrança da taxa de iluminação pública; fez indicações verbais; comentou um fato de 
improbidade administrativa ocorrido na semana anterior o qual repercutiu nas redes sociais; ressaltou 
que é muito criticado por fazer cobranças, mas que fiscalizar é o trabalho dos vereadores; criticou a 
administração por fazer mal uso de veículos oficiais; agradeceu o engenheiro Roberto por atender a 
convocação e cobrou do  mesmo que cumpra sua carga horário justificando o porquê; fez indicações 
verbais. Vereador Vilmar de Almeida; agradeceu o engenheiro Roberto pela presença e ressaltou ter 
sido bem esclarecido os questionamentos; ; fez esclarecimentos com relação ao requerimento de 
autoria dos vereadores Flávio e Geibison, que solicita informações sobre quais providências foram 
tomadas pelo executivo com relação a empresa R. de Mattos Schimidt – ME, a qual estaria trabalhando 
de forma irregular com veículo inapropriado e sem refrigeração para o transporte de alimentos; 
justificou os fatos ocorridos com os veículos oficiais das secretarias de saúde e assistência social 
questionados pelos vereadores Flávio Prachun e Geibison Silva de Matos; comentou um fato ainda 
mais grave de improbidade ocorrido durante a gestão anterior com veículo da saúde, do qual, há vídeo 
que prova o ato circulando nas redes sociais e que até o  momento ninguém tomou providências. 
Vereador Antonio Marcos Vicentino; fez cobranças de serviços de encascalhamento e patrolamento 
em estradas e carreadores que necessitam ser feitos. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o 
presidente em exercício passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Agradeceu o engenheiro Roberto 
por ter respondido aos questionamentos e que foi bem esclarecedor; quanto ao fato de improbidade 
administrativa relatado pelo vereador Vilmar de Almeida, ressaltou que o ato não caduca e que ainda 
está em tempo de tomar as devidas providências; disse que realmente os vereadores devem fiscalizar 
e denunciar situações como as que ocorreram. 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. 030/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos vinte e um dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, 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, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Celso Kusminski, Valdemar Hort, Antônio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun 
e Geibison Silva de Matos. 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, respostas a 
requerimentos sob nº. 012, 013, 014 e 015/2019 e balancete financeiro; Ofício do Tribunal de Contas 
–convite para evento comemorativo 72º septuagésimo segundo aniversário do TCEPR; Indicação nº. 
030/2019 de autoria do Vereador Geibison Silva de Matos - apresentou a indicação que após dado 
ciência ao Soberano Plenário, seja encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal AUGUSTO CICATTO, com cópia ao ilustríssimo secretário do setor rodoviário, 
mostrando a necessidade de proceder o encascalhamento do carreador que dá acesso a propriedade 
do Senhor José Rufino localizada na comunidade do Setenta Alqueires; Indicação nº. 031/2019 de 
autoria do Vereador Geibison Silva de Matos – apresentou a indicação que após dado ciência ao 
Soberano Plenário, seja encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal AUGUSTO CICATTO, com cópia ao ilustríssimo secretário do setor rodoviário, mostrando a 
necessidade de proceder o encascalhamento da estrada que dá acesso a propriedade do Senhor 
Antonio Ferraz e da Senhora Edileuma Silvério, localizada entre as comunidades do Riozinho e Rio 19. 
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 
passou para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. Fizeram uso da palavra: Vereador Valdemar 
Hort; justificou a ausência na sessão anterior; informou novas conquistas para o município; comentou 
serviços de restauração de pontes e estradas que estão sendo executados; manifestou condolências 
à família do Senhor João Dias Ferraz pelo seu falecimento; repudiou o ato de vandalismo ocorrido na 
residência do mesmo enquanto era velado; cobrou providências por parte das autoridades. Vereador 
Antonio Marcos Vicentino; prestou condolências à família enlutada; mostrou-se indignado com o ato 
de vandalismo ocorrido na residência do falecido; pediu empenho da polícia em uma solução para o 
caso, sendo que não foi a primeira vez que ocorreu o ato no município; comentou alguns serviços de 
restauração de estradas e carreadores que estão sendo concluídos; ressaltou a importância de estar 
correndo atrás de recursos para o município e de estar cuidando mais do mesmo. Vereador Celso 
Kusminki; manifestou condolências à família do Senhor João; lamentou o fato ocorrido em sua 
residência; pediu mais agilidade na conclusão das obras no centro do município; parabenizou o setor 
rodoviário por serviços realizados; agradeceu o apoio dos vereadores ao projeto de sua autoria; 
comentou os resultados da viagem a Curitiba ressaltando a importância. Vereador Geibison Silva de 
Matos; comentou a ausência dos vereadores em dias de sessão da câmara, fez sugestões de mudança; 
comentou as respostas evasivas encaminhadas pelo executivo referente aos requerimentos dos 
vereadores criticando-as; criticou o não comparecimento do secretário administrativo na presente 
sessão, deixando de atender uma convocação da Casa; comentou irregularidades no setor de saúde; 
expôs fatos graves ocorridos com moradores que de fato precisam; criticou a demora na conclusão 
das obras no centro do município; manifestou votos de pesar a família enlutada e lamentou o ato 
vândalo ocorrido na residência do falecido; ressaltou a necessidade de mais empenho da polícia nos 
trabalhos dentro do município e também na solução de casos; comentou a necessidade de 
esclarecimento por parte dos responsáveis quanto a providências em relação a segurança pública no 
município; parabenizou os organizadores do campeonato ocorrido na comunidade do Barraquinha; 
fez críticas ao prefeito e ao secretário de esportes devido ao pouco caso em relação ao campeonato 
sem ao menos comparecer um dia no evento; comentou a possível doação de um terreno por parte 
do executivo a um munícipe visando a construção de um estabelecimento comercial, sem a prévia 
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autorização da câmara, ressaltando que só terá autorização desde que atenda uma solicitação feita 
por esta casa anteriormente de doação para outros três munícipes que almejam abrir seus 
estabelecimentos; com relação aos pronunciamentos dos vereadores Vilmar de Almeida e Thiago 
Epifânio da Silva na sessão anterior quanto ao uso indevido do veículo oficial do gabinete do prefeito 
na gestão anterior, o orador ressaltou que é necessário tomar as devidas providências. Vereador 
Vilmar de Almeida; desejou votos de pesar a família enlutada e lamentou o fato ocorrido na residência 
dos mesmos; ressaltou a necessidade em tomar providências urgentes para solucionar o caso; 
parabenizou o setor rodoviário e de obras por serviços realizados; apoiou as indicações; enalteceu os 
esclarecimentos prestados pelo engenheiro Roberto em sessão ocorrida na semana anterior, porém, 
até o momento não houve melhoria nenhuma segundo o mesmo constatou; expôs vários serviços que 
estão sendo executados de forma errada; quanto a ausência do secretário administrativo,  o orador 
comentou que a seu ver, o prefeito é quem deve prestar os esclarecimentos. Vereador Thiago Epifânio 
da Silva; agradeceu aos funcionários que trabalharam na execução dos serviços para construção da 
ponte localizada na comunidade do Cem Alqueires; agradeceu os vereadores que sempre estão 
correndo atrás de recursos para o município; comentou o fato de improbidade administrativa ocorrido 
na gestão anterior de uso indevido de veículo oficial do município, criticando a administração do 
gestor anterior; motivou a população a denunciar no Ministério Público quando perceberem haver 
alguma irregularidade por parte dos órgão públicos; concordou com o pronunciamento do vereador 
Vilmar de Almeida com relação a ser de responsabilidade do prefeito prestar os esclarecimentos 
referentes a concessão de gratificação. Vereador Flávio Prachun; lamentou o fato ocorrido na 
residência do Senhor João e prestou condolências pelo seu falecimento; ressaltou a necessidade de 
melhorias na segurança dentro do município; fez críticas ao setor de saúde por deixar de atender 
munícipes, porém, atender pessoas residentes fora do município; questionou o vereador Thiago 
Epifânio da Silva por não tomar as devidas providências quando constatou irregularidades da gestão 
anterior; quebrando as normas regimentais, o vereador Thiago esclareceu sua atitude na época; houve 
discussão entre os vereadores em questão; o vereador Flávio fez críticas à atual administração; 
ressaltou a necessidade em denunciar irregularidades que ocorreram e ocorrem. Ninguém mais 
querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Manifestou 
sentimentos a família enlutado e lamentou o fato ocorrido; comentou outros fatos de vandalismo 
ocorridos no município; ressaltou a importância de a população participar das reuniões do CONSEC e 
também das sessões da câmara; comentou a falta de profissionais de segurança e a necessidade de 
concurso para contratação; fez críticas à administração pelo falo de que alguns munícipes tem 
facilidade em conseguir atendimento enquanto  outros não; comentou um fato ocorrido 
recentemente; pediu apoio para um projeto beneficiando o pequeno produtor; fez críticas à 
administração por tomar algumas atitudes que desagradam a população; parabenizou pela conclusão 
da ponte na comunidade do Cem Alqueires; apoiou o vereador Geibison Silva de Matos quanto a 
autorização para doação de terrenos; expôs os resultados da viagem a Curitiba e esclareceu que estão 
se utilizando de recursos próprios; concordou com o questionamento do vereador Geibison Silva de 
Matos com relação a ausência de vereadores em dias de sessões; 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. 031/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, 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, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Celso Kusminski, Valdemar Hort, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun e Geibison Silva de Matos. 
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 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 projetos de leis; Requerimento nº. 016/2019 de autoria do vereador Geibison Silva de 
Matos - REQUER que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor 
Prefeito Municipal, solicitando ao mesmo que determine ao setor responsável o envio de cópias dos 
ofícios expedidos pelo executivo contendo as respostas aos requerimentos encaminhados por esta 
Casa no decorrer do primeiro semestre do ano de 2017; Projeto de Lei Legislativo – SÚMULA: Autoriza 
o Poder Executivo Municipal a realizar serviços com maquinários públicos em propriedades 
particulares do município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná, revoga a lei nº. 154/2004 e dá outras 
providências; Projeto de Lei nº. 035/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Suplementar ESPECIAL por 
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha do 
Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 036/2019 – 
SÚMULA: Abre Crédito Suplementar ESPECIAL por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto 
de Lei nº. 037/2019 – SÚMULA: Autoriza crédito especial na importância de até 9.500,00 (nove mil 
quinhentos reais); Projeto de Lei nº. 038/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Adicional ESPECIAL no 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 e dá outras 
providências; Projeto de Lei nº. 039/2019 – SÚMULA: Autoriza crédito adicional suplementar na 

importância de até 507.000,00 (quinhentos e sete mil reais); Projeto de Lei nº. 040/2019 – SÚMULA: 
Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício 
financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 041/2019 – SÚMULA: Abre Crédito 
Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 
2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 042/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Adicional 
Suplementar no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 e dá 
outras providências; Projeto de Lei nº. 043/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 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 uso da palavra, solicitou a retirada do projeto de 
lei sob nº. 039/2019, para a qual teve a concordância de todos os vereadores. Ninguém mais querendo 
fazer uso da palavra, o presidente passou para a ORDEM DO DIA: Requerimento nº. 016/2019 de 
autoria do vereador Geibison Silva de Matos - REQUER que, após lido e aprovado em plenário, seja 
encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando ao mesmo que determine ao setor 
responsável o envio de cópias dos ofícios expedidos pelo executivo contendo as respostas aos 
requerimentos encaminhados por esta Casa no decorrer do primeiro semestre do ano de 2017; que 
posto em única discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta; Projeto de Lei nº. 035/2019 
– SÚMULA: Abre Crédito Suplementar ESPECIAL por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 
ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e 
dá outras providências; Projeto de Lei nº. 036/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Suplementar ESPECIAL 
por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício 
financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 037/2019 – SÚMULA: Autoriza crédito 
especial na importância de até 9.500,00 (nove mil quinhentos reais); Projeto de Lei nº. 038/2019 – 
SÚMULA: Abre Crédito Adicional ESPECIAL no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o 
exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 040/2019 – SÚMULA: Abre 
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Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício 
financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 041/2019 – SÚMULA: Abre Crédito 
Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 
2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 042/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Adicional 
Suplementar no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 e dá 
outras providências; Projeto de Lei nº. 043/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 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; comentou o 
requerimento de sua autoria; fez novo requerimento verbal; parabenizou o vereador José Aparecido 
de Oliveira pela autoria do projeto de lei de incentivo municipal ao desenvolvimento de imóveis rurais 
e urbanos do município; fez críticas em relação ao pronunciamento do vereador Thiago Epifânio da 
Silva na sessão ordinária anterior, referente improbidades cometidas pela gestão anterior; questionou 
o vereador em questão por não ter tomado as providências cabíveis na época em que teve 
conhecimento do ato; ressaltou os benefícios próprios que o vereador Thiago tem conseguido junto a 
atual administração; o orador ressaltou as propostas que recebeu por parte do prefeito e do vereador 
Thiago para fazer acerto político; fez críticas ao prefeito por administrar apenas para um grupo 
pequeno de pessoas beneficiando-as em várias situações. Vereador Valdemar Hort; fez cobranças de 
restauração de uma ponte localizada na comunidade do Barraquinha; ressaltou a necessidade da 
execução dos serviços a curto prazo. Vereador Thiago Epifânio da Silva; questionou o vereador 
Geibison Silva de Matos pelas críticas feitas a sua pessoa, devido o pronunciamento na sessão anterior, 
distorcendo suas palavras. Vereador Flávio Prachun; parabenizou o vereador José Aparecido de 
Oliveira pela autoria do projeto de lei de incentivo ao desenvolvimento de imóveis rurais e urbanos e 
o vereador Geibison Silva de Matos pela autoria do requerimento; fez críticas ao vereador Thiago 
Epifânio da Silva ressaltando que o mesmo protege uma administração que é muito falha; expôs 
algumas situações que ocorrem na administração que pode não ser ilegal, porém, é imoral. Vereador 
Vilmar de Almeida; fez agradecimentos ao setor de obras e serviços públicos pela execução de alguns 
serviços solicitados pelo mesmo; parabenizou e enalteceu o vereador José Aparecido de Oliveira pela 
iniciativa da autoria do projeto de incentivo ao desenvolvimento de imóveis rurais e urbanos do 
município. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para suas 
CONSIDERAÇÕES FINAIS.  Manifestou apoio aos requerimentos e indicações; passou informações 
relacionadas ao processo de doação do terreno para construção do prédio próprio da câmara; 
comentou e justificou o porquê da autoria do projeto de incentivo ao desenvolvimento de imóveis 
rurais e urbanos, fez críticas à administração pôr as vezes atender grande produtor do município 
deixando os que realmente precisam sem atendimento; ressaltou que a população tem direitos uma 
vez que paga muitos e altos impostos. 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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Vereador 
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Vereador 
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______________________________ 
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ATA Nº. 032/2019 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, após a sessão ordinário, 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, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Celso Kusminski, Valdemar Hort, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun e Geibison Silva de Matos. 
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 o presidente determinou a leitura do 
edital de convocação e em seguida da ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº. 035/2019 – SÚMULA: Abre 
Crédito Suplementar ESPECIAL por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras 
providências; Projeto de Lei nº. 036/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Suplementar ESPECIAL por 
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício 
financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 037/2019 – SÚMULA: Autoriza crédito 
especial na importância de até 9.500,00 (nove mil quinhentos reais); Projeto de Lei nº. 038/2019 – 
SÚMULA: Abre Crédito Adicional ESPECIAL no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o 
exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 040/2019 – SÚMULA: Abre 
Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício 
financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 041/2019 – SÚMULA: Abre Crédito 
Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 
2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 042/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Adicional 
Suplementar no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 e dá 
outras providências; Projeto de Lei nº. 043/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 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 subscrevi e assino. 
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ATA Nº. 033/2019 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove, precisamente as 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, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Celso Kusminski, Valdemar Hort, Antonio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun 
e Geibison Silva de Matos. 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 ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº. 035/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Suplementar ESPECIAL por 
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha do 
Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 036/2019 – 
SÚMULA: Abre Crédito Suplementar ESPECIAL por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto 
de Lei nº. 037/2019 – SÚMULA: Autoriza crédito especial na importância de até 9.500,00 (nove mil 
quinhentos reais); Projeto de Lei nº. 038/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Adicional ESPECIAL no 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 e dá outras 
providências; Projeto de Lei nº. 040/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 e dá outras 
providências; Projeto de Lei nº. 041/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 e dá outras 
providências; Projeto de Lei nº. 042/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 e dá outras 
providências; Projeto de Lei nº. 043/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 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 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 



55 
 

ATA Nº. 034/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, 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, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Celso Kusminski, Valdemar Hort, Antonio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun 
e Geibison Silva de Matos. 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; 
Requerimento nº. 017/2019 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos - REQUER que, após lido 
e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando ao 
mesmo que determine ao setor responsável, o envio de cópias de todas as notas fiscais de despesas 
com consertos do maquinário retroescavadeira pertencente ao município, no decorrer do corrente 
ano;  PROJETO DE LEI Nº 004/2019 - SÚMULA: Regulamenta as macrofunções sob responsabilidade 
do Controlador Interno 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. Ninguém 
querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para a ORDEM DO DIA: Requerimento nº. 
017/2019 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos - REQUER que, após lido e aprovado em 
plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal, solicitando ao mesmo que 
determine ao setor responsável, o envio de cópias de todas as notas fiscais de despesas com consertos 
do maquinário retroescavadeira pertencente ao município, no decorrer do corrente ano; que posto 
em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; Projeto de Lei Legislativo – SÚMULA: 
Autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar serviços com maquinários públicos em propriedades 
particulares do município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná, revoga a lei nº. 154/2004 e dá outras 
providências; que posto em primeira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PROJETO DE 
LEI Nº 004/2019 - SÚMULA: Regulamenta as macrofunções sob responsabilidade do Controlador 
Interno da Câmara Municipal de Ariranha do Ivaí e dá outras providências; que posto em primeira 
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade e Projeto de Lei nº. 039/2019 – SÚMULA: Autoriza 
crédito adicional suplementar na importância de até 507.000,00 (quinhentos e sete mil reais); que 
posto em primeira discussão, o vereador Geibison Silva de Matos de uso da palavra, solicitou 
novamente a retirada do projeto da ordem do dia; ressaltou que não houve audiência da comissão 
para emitir parecer e pediu a convocação do técnico responsável do executivo para prestar os 
esclarecimentos necessários com relação ao projeto, o qual recebeu apoio e concordância de todos 
os vereadores, sendo então novamente retirado para posterior análise. Nada mais havendo para a 
ordem do dia, o presidente passou para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. Fizeram uso da 
palavra: Vereador Celso Kusminki; comentou o projeto retirado da pauta a pedido do vereador 
Geibison Silva de Matos; concordou que o valor para remanejamento é bastante alto e que realmente 
deve haver maior esclarecimento; parabenizou o CONSEG na pessoa do Senhor Ataíde, pela atitude 
que tomaram em busca de maior segurança para a população do município; ressaltou a importância 
da participação dos munícipes e também que é imprescindível a participação do prefeito nas reuniões 
do CONSEG e de outros conselhos existentes no município. Vereador Fabrício Dolla dos Santos; fez 
indicação verbal; expôs a situação precária que se encontra o local para qual solicitou a indicação. 
Vereador Geibison Silva de Matos; manifestou apoio ao pronunciamento do vereador Celso Kusminki 
com relação ao CONSEG; comentou as consequências que ocorreram pela falta de segurança no 
município; parabenizou o Senhor Ataíde pelo esforço em busca de melhorias para este setor; reforçou 
a indicação feita pela vereador Fabrício Dolla dos Santos; ressaltou que não tiveram êxito em várias 
indicações; comentou e justificou o requerimento de sua autoria; ressaltou que é preciso ter 
informação sobre o montante do prejuízo causado aos cofres públicos do município com a contratação 
do Senhor Roberto Gomes de Moraes,  sendo que o mesmo não comparecia ao serviço, porém, recebia 
os salários; solicitou que sejam tomadas as devidas providências para investigar o caso, tendo como 
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finalidade o ressarcimento do dinheiro que é do município, uma vez que o próprio secretário do setor 
de obras afirmou que não tinha conhecimento que o referido ex servidor fazia parte de sua equipe; 
comentou as dúvidas que tem em relação ao projeto que solicitou a retirada da pauta pela segunda 
vez e da necessidade de maiores esclarecimentos. Vereador Antonio Marcos Vicentino; apoiou as 
indicações e requerimentos apresentados e o pronunciamento do vereador Geibison Silva de Matos 
com relação ao projeto que foi retirado; concordou que deve ser feito uma investigação para averiguar 
o tamanho do prejuízo causado ao município com a contratação do Senhor Roberto Gomes de Moraes; 
enalteceu o engenheiro João Vitor que valoriza e se empenha no trabalho. Vereador Flávio Prachun; 
apoiou o requerimento de autoria do vereador Geibison Silva de Matos e indicações; comentou suas 
dúvidas com relação ao projeto que foi retirado; ressaltou a necessidade dos esclarecimentos; 
comentou o caso do senhor Roberto Gomes de Moraes, o qual inclusive falou quando esteve 
prestando esclarecimentos nesta Casa, que tinha um acordo com o prefeito e ressaltou que precisou 
o promotor vir até a prefeitura para que o prefeito exonerasse o servidor. Ninguém mais querendo 
fazer uso da palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Parabenizou o Senhor 
Ataíde que é presidente do CONSEG por estar correndo atrás de melhorias para maior segurança no 
município; ressaltou a necessidade da participação da população nas reuniões do CONSEG e também 
nas sessões da câmara; apoiou o pronunciamento do vereador Fabrício Dolla dos Santos quanto a 
precariedade de algumas ruas da cidade; cobrou o executivo para que providencie concurso público o 
quanto antes, em virtude do pequeno número de servidores existentes nos setores que mais 
necessitam; apoiou o pedido de providências para averiguar o caso do Senhor Roberto Gomes de 
Moraes; apoiou as indicações e requerimentos; agradeceu o apoio que recebeu ao projeto de sua 
autoria; comentou as melhorias que haverá com a aplicação da lei; fez comunicados aos 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. 035/2019 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, 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, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, Celso 
Kusminski, Valdemar Hort, Antonio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun e 
Geibison Silva de Matos. 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 LEGISLATIVO Nº. 003/2019 – SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a realizar serviços com maquinários públicos em propriedades particulares do município de 
Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná, revoga a lei nº. 154/2004 e dá outras providências; que posto em 
segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 
004/2019 - SÚMULA: Regulamenta as macrofunções sob responsabilidade do Controlador Interno 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, 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. 036/2019 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, precisamente as 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, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Celso Kusminski, Valdemar Hort, Antonio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun 
e Geibison Silva de Matos. 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 LEGISLATIVO Nº. 003/2019 – SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo 
Municipal a realizar serviços com maquinários públicos em propriedades particulares do município de 
Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná, revoga a lei nº. 154/2004 e dá outras providências; que posto em 
terceira e última discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 
004/2019 - SÚMULA: Regulamenta as macrofunções sob responsabilidade do Controlador Interno 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, 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. 037/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, 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, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Celso Kusminski, Valdemar Hort, Antonio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun 
e Geibison Silva de Matos. 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 projetos de leis e respostas 
aos requerimentos sob nº 016 e 017/2019 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos; Convite da 
Secretaria de Desenvolvimento e Meio Ambiente para a conferência do San (Segurança Alimentar 
Nutricional) a realizar-se no dia 14 próximo às 09:00 horas, no salão múltiplo uso; Indicação nº. 
032/2019 de autoria do vereador Fabrício Dolla dos Santos - apresentou a indicação que após dado 
ciência ao Soberano Plenário, seja encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal AUGUSTO CICATTO, com cópia ao ilustríssimo secretário do setor de obras, para 
que o mesmo determine ao setor competente providenciar com a maior brevidade possível, limpeza 
geral da rua Piracicaba, a qual se encontra em péssimas condições, prejudicando os moradores 
residentes naquela localidade; Indicação nº. 033/2019 de autoria dos vereadores Geibison e Flávio - 
apresentaram a indicação que após dado ciência ao Soberano Plenário, seja 
encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal AUGUSTO 
CICATTO, com cópia ao ilustríssimo secretário do setor obras, mostrando a necessidade de proceder 
melhorias na Academia ao Ar Livre, localizada no bairro Jardim Bela Vista, com colocação de grama, 
drenagem, bancos para descanso e lazer; Requerimento nº. 018/2019 de autoria do vereador Geibison 
Silva de Matos - REQUER que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao 
Senhor Prefeito Municipal, solicitando ao mesmo que determine ao setor responsável, o envio de 
informações a respeito do porquê até a presente data não foi providenciado a instalação da Academia 
ao Ar Livre que se encontrava no pátio da prefeitura municipal desde o ano de 2018 ou se já ocorreu 
a instalação, em qual localidade se encontra; Projeto de Lei nº. 044/2019 – SÚMULA: Abre Crédito 
Adicional ESPECIAL no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 
2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 045/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Adicional 
Suplementar no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 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 a palavra ao 
servidor do executivo senhor Marcelo José dos Santos Petriolli que exerce a função de chefe de 
execução orçamentária do departamento de contabilidade, o qual compareceu na presente sessão a 
fim de prestar os esclarecimentos com relação ao projeto de lei 039/2019 que tem como objetivo a 
abertura de crédito adicional suplementar na importância de até 507.000,00 (quinhentos e sete mil 

reais). Após expor os esclarecimentos, o presidente deixou a palavra livre para questionamentos dos 

vereadores. O vereador Geibison Silva de Matos usando a palavra, indagou o servidor sobre a 

confirmação de valores pagos ao Consórcio Público, valores gastos com medicamentos e sobre qual 

função de fato o mesmo exerce na prefeitura, ficando esclarecido que o servidor não é o responsável 

técnico pelo departamento de contabilidade. Não havendo mais questionamentos, o presidente passou 

para a ORDEM DO DIA: Requerimento nº. 018/2019 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos 
- REQUER que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando ao mesmo que determine ao setor responsável, o envio de informações a 
respeito do porquê até a presente data não foi providenciado a instalação da Academia ao Ar Livre 
que se encontrava no pátio da prefeitura municipal desde o ano de 2018 ou se já ocorreu a instalação, 
em qual localidade se encontra; que posto em única discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade; Projeto de Lei nº. 044/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Adicional ESPECIAL no Orçamento 
do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências e 
Projeto de Lei nº. 045/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do 
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Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 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; agradeceu o servidor Marcelo lotado no setor de 
contabilidade do executivo municipal que compareceu na sessão atendendo à solicitação dos 
vereadores para esclarecimentos em relação ao projeto que autoriza a abertura de crédito adicional 
suplementar na importância de até 507.000,00 (quinhentos e sete mil reais); fez críticas com relação 
as obras no centro da cidade que se encontram paradas, envergonhando o município perante a 
população, comerciantes e visitantes; ressaltou que é necessário dar explicações à população. 
Vereador Amtonio Marcos Vicentino; parabenizou os participantes do torneio de futsal suíço que está 
sendo realizado na comunidade do Jardim da Curva e agradeceu a todos que estão prestigiando o 
evento; manifestou apoio ao pronunciamento do vereador Celso Kusminski com relação as obras no 
centro da cidade; fez cobranças ao executivo com relação ao transporte escolar que faz linha da 
comunidade do Bairro Bom Jesus; fez críticas pelo fato dos veículos que fazem o transporte escolar 
sempre estarem com defeitos; criticou o fato dos equipamentos da patrulha rural estar novamente 
em atraso para prestar serviços no município; ressaltou que é necessário colocar os maquinários do 
município para executar diversos serviços; fez cobranças de indicações para restauração de 
carreadores. Vereador Geibison Silva de Matos; agradeceu a presença do servidor que prestou 
esclarecimentos com relação ao projeto para qual o mesmo pediu a retirada para análise, mesmo não 
sendo o referido servidor o responsável pelo setor; fez críticas à administração por não atender 
reivindicações da população deixando permanecer diversas estradas em estado precário, 
prejudicando vários moradores da zona rural; criticou a administração devido ao aumento de valores 
para aquisição de medicamentos, uma vez que quando algum munícipe procura o setor solicitando 
algum medicamento específico, é informado que não há possibilidade de aquisição; fez críticas ao 
secretário do setor de saúde; comentou as respostas de requerimentos encaminhados pelo executivo 
municipal; repudiou a atitude do prefeito em criticar os serviços dos servidores da câmara, tentando 
desviar a responsabilidade pelo fato de não conseguir dar respostas corretas a diversas solicitações 
constantes dos requerimentos encaminhados por esta Casa; relatou uma situação que ocorreu no ano 
de 2018 mostrando que a ineficiência e irresponsabilidade está no poder executivo; relatou recentes 
acontecimentos no setor de saúde que mostram a ineficiência por parte do responsável. Vereador 
Vilmar de Almeida; esclareceu algumas situações com relação a obra no centro da cidade, 
respondendo alguns dos questionamentos do vereador Celso Kusminski; enalteceu e agradeceu o 
trabalho que os servidores do setor de saúde prestam em todo o município; fez esclarecimentos em 
relação a uma das situações relatadas pelo vereador Geibison Silva de Matos ocorrida no setor de 
saúde; ressaltou haver no município um número mínimo de pessoas que fazem politicagem para 
prejudicar alguns secretários e  acabam por prejudicar a imagem dos servidores; Vereador Flávio 
Prachun; comentou e justificou o requerimento de sua autoria e do vereador Geibison; criticou os 
valores abusivos pagos ao consórcio sem ter os benefícios; enalteceu o trabalho realizado pelos 
servidores do setor da saúde; questionou o fato de haver demora no atendimento a algumas 
situações; relatou e criticou os problemas que ocorrem com os veículos do transporte escolar e 
também com maquinários; relatou algumas situações que comprovam as falhas da administração; 
enalteceu o trabalho de todos os servidores. Vereador Valdemar Hort; agradeceu o servidor Marcelo 
por ter prestado os esclarecimentos solicitados; fez agradecimentos ao setor rodoviário e de obras 
por serviços realizados; fez indicação verbal; cobrou agilização para alguns serviços; fez críticas a 
empresa que presta serviços de manutenção nos maquinários e veículos em geral para o executivo; 
ressaltou que o setor rodoviário e de transporte escolar são prioridades e não pode parar; enalteceu 
o atendimento prestado pelo setor de saúde. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o 
presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Agradeceu o servidor que prestou os 
esclarecimentos solicitados; criticou os serviços prestados no município com os equipamentos 
pertencentes ao consórcio; ressaltou que é necessário tomar providências para que o município deixe 
de participar do mesmo uma vez que não está compensando; fez agradecimentos ao setor rodoviário 
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por serviços realizados; fez indicação verbal; enalteceu o setor de saúde do município que sempre se 
sobressaiu desde o início dos mandatos anteriores; fez críticas às pessoas que fazem parte da 
administração e se utilizam dos recursos públicos para benefício próprio com o intuito de se promover; 
repudiou a atitude o prefeito em relação aos servidores da câmara; fez críticas a administração por 
estar deixando de atender várias reivindicações dos vereadores e assim atrasar os serviços que 
compete a esta casa. 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. 038/2019 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, 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, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, Celso 
Kusminski, Valdemar Hort, Antonio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun e 
Geibison Silva de Matos. 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. 044/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Adicional ESPECIAL no 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras 
providências e Projeto de Lei nº. 045/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 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 subscrevi e assino. 
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ATA Nº. 039/2019 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos onze dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, precisamente as 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, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Celso Kusminski, Valdemar Hort, Antonio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun 
e Geibison Silva de Matos. 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. 044/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Adicional ESPECIAL no 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras 
providências e Projeto de Lei nº. 045/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 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 subscrevi e assino. 
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ATA Nº. 040/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, 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, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Celso Kusminski, Valdemar Hort, Antonio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun 
e Geibison Silva de Matos. 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; balancete 
financeiro e projeto de lei; Requerimento nº. 019/2019 de autoria dos vereadores Geibson e Flávio - 
REQUEREM que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando ao mesmo que determine ao setor responsável, o envio de cópia do diário de 
bordo do veículo gol de PLACAS BBH 3891 do dia 05 do corrente mês; Projeto de lei nº. 046/2019 – 
SÚMULA: Abre Crédito Adicional ESPECIAL no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o 
exercício financeiro de 2019 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. 019/2019 de autoria dos vereadores Geibson e Flávio - 
REQUEREM que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal, solicitando ao mesmo que determine ao setor responsável, o envio de cópia do diário de 
bordo do veículo gol de PLACAS BBH 3891 do dia 05 do corrente mês; que posto em única discussão e 
votação, foi aprovado por unanimidade; Projeto de Lei nº. 033/2019 – SÚMULA: Dispõe sobre as 
diretrizes para elaboração do orçamento do município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro 
de 2020 e dá outras providências; que posto em primeira discussão, o vereador Geibison Silva de 
Matos de posse da palavra, solicitou a retirada do projeto para maior análise; o vereador Celso 
Kusminski também de uso da palavra, solicitou a inclusão de uma emenda modificativa baixando o 
percentual do limite para remanejamento no orçamento. Não havendo mais questionamentos, o 
presidente anunciou a retirada do projeto; Projeto de Lei nº. 039/2019 – SÚMULA: Autoriza crédito 
adicional suplementar na importância de até 507.000,00 (quinhentos e sete mil reais); que posto em 
primeira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade e Projeto de lei nº. 046/2019 – SÚMULA: 
Abre Crédito Adicional ESPECIAL no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício 
financeiro de 2019 e dá outras providências; que posto em primeira discussão e votação, foi aprovado 
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 Antonio 
Marcos Vicentino; manifestou apoio ao pedido de retirada da pauta, o projeto referente a Lei de 
Diretrizes para elaboração do orçamento para o exercício do ano de 2020; parabenizou a todos que 
participaram do torneio de futebol ocorrido na comunidade do Jardim da Curva e agradeceu a todos 
que prestigiaram; fez agradecimentos ao setor rodoviário por serviços realizados na comunidade do 
Bairro Bom Jesus e fez cobranças de outros que necessitam ser realizados; o orador informou que de 
acordo com palavras do prefeito, em breve a patrulha rural estará prestando serviços no município; 
enalteceu e parabenizou o evento da festa junina ocorrido no final de semana promovido pela igreja 
Luterana no município de Ivaiporã; convidou a todos para prestigiar a festa que acontecerá na 
comunidade em que reside. Vereador Valdemar Hort; agradeceu o setor rodoviário e de obras por 
serviços realizados, fez cobranças de restauração de pontes que são necessários, justificando-as. 
Vereador Geibison Silva de Matos; expôs e comentou alguns fatos que acontecem no Poder Executivo 
demonstrando incompetência; justificou e comentou o requerimento de sua autoria junto com o 
vereador Flávio Prachun; comentou e questionou o pronunciamento do vereador Vilmar de Almeida 
na sessão ordinária anterior; enalteceu o desempenho dos servidores efetivos; fez críticas ao atual 
secretário do setor de saúde; expôs um fato ocorrido  recentemente com um munícipe que precisou 
dos serviços do setor, deixando-o indignado e pediu providências para averiguar o caso; justificou o 
porquê sugeriu zerar o limite para remanejamento do orçamento; comentou e criticou os gastos 
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abusivos feitos pela administração; pediu a colaboração de todos para a campanha do agasalho que 
está sendo promovida pelo grupo Cenáculo de Maria. Vereador Flávio Prachun; fez indicações verbais; 
comentou e fez críticas às obras paradas no centro da cidade; apoiou o pedido de retirada do projeto 
referente a lei de diretrizes orçamentárias da pauta e justificou os motivos. Ninguém mais querendo 
fazer uso da palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Convidou a todos para 
participarem de um evento que será promovido pelo grupo da catequese; criticou os serviços do 
consórcio intermunicipal; ressaltou ser inviável aos municípios; expôs como se procede a autorização 
para doação de terreno a terceiros; fez cobranças da instalação de abastecedores de água em várias 
localidades; expôs algumas situações que estão surgindo que prejudicam moradores da zona rural. 
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. 041/2019 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos dezessete dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, 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, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Celso Kusminski, Valdemar Hort, Antonio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun 
e Geibison Silva de Matos. 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. 039/2019 – SÚMULA: Autoriza crédito adicional suplementar na 
importância de até 507.000,00 (quinhentos e sete mil reais); que posto em segunda discussão e 
votação, foi aprovado por unanimidade e Projeto de lei nº. 046/2019 – SÚMULA: Abre Crédito 
Adicional ESPECIAL no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 
e dá outras providências; que posto em segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 
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. 042/2019 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, precisamente as 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, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Celso Kusminski, Valdemar Hort, Antonio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun 
e Geibison Silva de Matos. 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. 039/2019 – SÚMULA: Autoriza crédito adicional suplementar na 
importância de até 507.000,00 (quinhentos e sete mil reais); que posto em terceira e última discussão 
e votação, foi aprovado por unanimidade e Projeto de lei nº. 046/2019 – SÚMULA: Abre Crédito 
Adicional ESPECIAL no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 
e dá outras providências; que posto em terceira e última discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade. 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. 043/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, 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, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de 
Almeida, Celso Kusminski, Valdemar Hort, Antonio Marcos Vicentino, Flávio Prachun e Geibison Silva 
de Matos. 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, 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 projeto de lei e leis sancionadas; Indicação nº. 034/2019 de autoria do Vereador Flávio 
Prachun - apresentou a indicação que após dado ciência ao Soberano Plenário, seja 
encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal AUGUSTO 
CICATTO, para que o  mesmo determine ao setor competente, providenciar com urgência a 
construção de uma boca de lobo na Rua Robson Alves Ferreira, mais precisamente em frente à 
residência do Senhor Dirceu, bem como a restauração da boca de lobo localizada em frente do 
barracão de propriedade do Senhor Mariano mais precisamente na estrada que dá acesso a 
comunidade de Nova Aliança; Indicação nº. 035/2019 de autoria do Vereador Valdemar Hort - 
apresentou a indicação que após dado ciência ao Soberano Plenário, seja encaminhado EXPEDIENTE 
INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal AUGUSTO CICATTO, para que o mesmo 
determine ao setor competente, providenciar com urgência a instalação de traves e redes novas na 
quadra de esportes localizada na comunidade do Alecrin; EMENDA MODIFICATIVA Nº. 001/2019 AO 
PROJETO DE LEI Nº. 033/2019 de autoria dos Vereadores Celso, Geibison e Flávio - SUMULA: Dispõe 
sobre as diretrizes para elaboração do orçamento do município de Ariranha do Ivaí para o exercício 
financeiro de 2020 e dá outras providências; (limite de 10%); Projeto de Lei nº. 047/2019 – 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 2019 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. 033/2019 – SÚMULA: Dispõe sobre as diretrizes para elaboração do orçamento do município de 
Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2020 e dá outras providências; Com EMENDA 
MODIFICATIVA SOB Nº 001/2019, que posto em primeira discussão e votação, foi aprovado pela 
maioria absoluta e Projeto de Lei nº. 047/2019 – 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 2019 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 Valdemar Hort; criticou a iniciativa da emenda ao projeto referente a LDO ter sido por três 
vereadores; ressaltou que deve haver mais comunicação entre os vereadores; agradeceu o servidor 
Marcos do setor rodoviário por serviços realizados; parabenizou o executivo pelas novas conquistas. 
Vereador Antonio Marcos Vicentino; manifestou apoio as indicações; comentou a chegada em breve 
no município da patrulha rural; ressaltou alguns serviços que são necessários a conclusão e continuam 
parados; parabenizou e enalteceu a pessoa do Senhor João Batista que é morador na sua comunidade, 
pelo aniversário natalício dos seus cento e dez anos; ressaltou a necessidade de priorizar uma 
restauração na rodovia Nelson Petrassi; comentou futuras liberações de recurso através do Deputado 
Sérgio Souza; fez cobranças de construção de quebra-molas em alguns locais. Vereador Geibison Silva 
de Matos; justificou o questionamento do vereador Valdemar Hort; comentou e justificou a emenda 
ao projeto referente a LDO; manifestou apoio ao vereador Antonio Marcos Vicentino com relação a 
necessidade de restauração da rodovia Nelson Petrassi; fez indicação verbal. Ninguém mais querendo 
fazer uso da palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Apoiou o 
pronunciamento do vereador Antonio Marcos Vicentino quanto a necessidade de construção de 
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quebra-molas e também quanto a homenagem ao morador aniversariante do Bairro bom Jesus; fez 
cobranças ao prefeito para agilizar a liberação do terreno para construção da câmara; justificou os 
motivos da cobrança; fez comunicados de eventos; informou o início do recesso parlamentar. 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. 044/2019 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, 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, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Celso Kusminski, Valdemar Hort, Antonio Marcos Vicentino, Flávio Prachun e Geibison Silva de Matos. 
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 ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº. 033/2019 – SÚMULA: Dispõe 
sobre as diretrizes para elaboração do orçamento do município de Ariranha do Ivaí para o exercício 
financeiro de 2020 e dá outras providências, com EMENDA MODIFICATIVA SOB Nº 001/2019; que 
posto em segunda discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta e Projeto de Lei nº. 
047/2019 – 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 2019 e 
dá outras providências; que posto em segunda discussão e votação, foi aprovado pela maioria 
absoluta. 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. 045/2019 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, precisamente as 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, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de 
Almeida, Celso Kusminski, Valdemar Hort, Antonio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio 
Prachun e Geibison Silva de Matos. 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. 033/2019 – SÚMULA: Dispõe sobre as diretrizes para 
elaboração do orçamento do município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2020 e dá 
outras providências, com EMENDA MODIFICATIVA SOB Nº 001/2019; que posto em segunda 
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade e Projeto de Lei nº. 047/2019 – 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 2019 e dá outras 
providências; que posto em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 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. 046/2019 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, precisamente as 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, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Celso Kusminski, Valdemar Hort, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun e Geibison Silva de Matos. 
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 o presidente determinou a leitura do 
Edital de Convocação e logo após da ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº. 053/2019 – SÚMULA: Dispõe 
sobre denominação do Centro de Referência de Assistência de Assistência Social – CRAS Municipal, 
localizado na Rua Dieimes Fernando Sansolotti; que posto em primeira discussão e votação, foi 
aprovado pela maioria absoluta. 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. 047/2019 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, precisamente as 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, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Celso Kusminski, Valdemar Hort, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun e Geibison Silva de Matos. 
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 o presidente determinou a leitura do 
Edital de Convocação e logo após da ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº. 053/2019 – SÚMULA: Dispõe 
sobre denominação do Centro de Referência de Assistência de Assistência Social – CRAS Municipal, 
localizado na Rua Dieimes Fernando Sansolotti; que posto em segunda discussão e votação, foi 
aprovado pela maioria absoluta. 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. 048/2019 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos dezesseis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, precisamente as 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, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Celso Kusminski, Valdemar Hort, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun e Geibison Silva de Matos. 
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 o presidente determinou a leitura do 
Edital de Convocação e logo após da ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº. 053/2019 – SÚMULA: Dispõe 
sobre denominação do Centro de Referência de Assistência de Assistência Social – CRAS Municipal, 
localizado na Rua Dieimes Fernando Sansolotti; que posto em terceira discussão e votação, foi 
aprovado pela maioria absoluta. 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. 049/2019 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos vinte e três dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, precisamente as 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, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Celso Kusminski, Valdemar Hort, Antonio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun 
e Geibison Silva de Matos. 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. 049/2019 – SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por SUPERÁVIT 
FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o 
exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 050/2019 – Súmula: Abre 
Crédito ESPECIAL por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, 
para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 051/2019 – Súmula: 
Abre Crédito ESPECIAL por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto 
de Lei nº. 052/2019 – Súmula: Abre Crédito ESPECIAL por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras 
providências; Projeto de Lei nº. 052/2019 – 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 2019 e dá outras providências; todos colocados em primeira discussão e votação, foram aprovados 
por unanimidade. 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. 050/2019 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos vinte e quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, precisamente as 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, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de 
Almeida, Celso Kusminski, Valdemar Hort, Antonio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio 
Prachun e Geibison Silva de Matos. 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. 049/2019 – SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por 
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, 
para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 050/2019 – Súmula: 
Abre Crédito ESPECIAL por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha 
do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 051/2019 – 
Súmula: Abre Crédito ESPECIAL por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras 
providências; Projeto de Lei nº. 052/2019 – Súmula: Abre Crédito ESPECIAL por EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 
2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 052/2019 – 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 2019 e dá outras providências; todos colocados em segunda discussão e votação, foram 
aprovados por unanimidade. 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. 051/2019 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, precisamente as 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, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de 
Almeida, Celso Kusminski, Valdemar Hort, Antonio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio 
Prachun e Geibison Silva de Matos. 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. 049/2019 – SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL por 
SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, 
para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 050/2019 – Súmula: 
Abre Crédito ESPECIAL por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha 
do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 051/2019 – 
Súmula: Abre Crédito ESPECIAL por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras 
providências; Projeto de Lei nº. 052/2019 – Súmula: Abre Crédito ESPECIAL por EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 
2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 052/2019 – 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 2019 e dá outras providências; todos colocados em terceira discussão e votação, foram 
aprovados por unanimidade. 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. 052/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, 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, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Celso Kusminski, Valdemar Hort, Antonio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun 
e Geibison Silva de Matos. 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 e aprovada por unanimidade. Na sequência determinou a 
leitura do EXPEDIENTE: Ofícios da Prefeitura Municipal encaminhando projetos de leis, leis 
sancionadas e balancete financeiro referente mês de junho/2019; Projeto de lei nº. 055/2019 - 
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 2019 e dá outras providências; Projeto 
de lei nº. 056/2019 - SUMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de 
Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto de lei nº. 
057/2019 - SUMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 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. 055/2019 - 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 2019 e dá outras 
providências, que posto em primeira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Nada mais 
havendo para tratar na ordem do dia, deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos 
vereadores. Fizeram uso da palavra: Vereador Valdemar Hort; manifestou condolências às famílias do 
município que ficaram enlutadas recentemente; comentou e enalteceu as obras do município que 
foram concluídas; parabenizou a administração e funcionários por serviços realizados; enalteceu a 
pessoa do servidor Marcos Neckel; comentou serviços que estão sendo realizados e fez cobranças que 
outros que necessitam ser iniciados. Vereador Celso Kusminski; manifestou condolências às famílias 
enlutadas; enalteceu a pessoa do saudoso Delegado Gustavo Dante pelos serviços executados em toda 
região; solicitou providências urgentes com relação ao alto número de animais que circulam pelas ruas 
do município; questionou sobre quais providências foram tomadas com relação ao não atendimento 
do executivo com relação às solicitações dos vereadores através de requerimentos. Vereador Antonio 
Marcos Vicentino; prestou condolências às famílias enlutadas; comentou obras e serviços que estão 
sendo realizados nas comunidades rurais e bairros do município; comentou um fato ocorrido no setor 
de educação ocasionando transtornos aos moradores das comunidades rurais, porém, que parece 
estar sendo solucionado; enalteceu a inauguração do CRAS; manifestou apoio ao vereador Celso com 
relação a providências para amenizar a circulação de grande número de animais nas ruas do município. 
Vereador Geibison Silva de Matos; sugeriu a diminuição do tempo do recesso parlamentar; apoiou o 
pronunciamento do vereador Celso com relação às respostas do executivo referentes aos 
requerimentos; cobrou providências por parte do presidente da Casa junto ao jurídico; comentou e 
criticou a administração pelo fato de ter feito a alteração do horário de aulas na rede municipal de 
ensino sem consultar os pais de alunos causando transtornos aos moradores da zona rural; expôs a 
situação precária que se encontram alguns maquinários da patrulha rural pertencentes ao consórcio 
intermunicipal; ressaltou a necessidade de tomarem providências com relação ao fato. Vereador 
Flávio Prachun; comentou a situação lastimável que se encontram os maquinários pertencentes ao 
consórcio; criticou os funcionários que manuseiam os maquinários e não cuidam; cobrou providências 
para manutenção dos tratores que servirão para prestar serviços aos pequenos produtores; apoiou o 
pronunciamento do vereador Celso Kusminski com relação a circulação de alto número de animais nas 
ruas da cidade; ressaltou ter pedido providências anteriormente. Ninguém mais querendo fazer uso 
da palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Manifestou condolências às 
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famílias enlutadas; comentou a questão dos animais que ficam soltos nas ruas; ressaltou que as 
providências devem partir do executivo; criticou o programa realizado pelo consórcio intermunicipal 
com a patrulha rural; sugeriu a destituição do mesmo; apoiou o pronunciamento do vereador Flávio 
Prachun com relação aos tratores pertencentes ao município e que se encontram parados; fez 
cobranças de abastecedores e de serviços de restauração de pontes; fez críticas a administração; deu 
boas vindas ao novo secretário de obras; 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. 053/2019 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, 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, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, Celso 
Kusminski, Valdemar Hort, Antonio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun e 
Geibison Silva de Matos. 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. 055/2019 - 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 2019 e dá outras providências, que posto em segunda discussão e votação, foi aprovado 
por unanimidade. 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. 054/2019 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, precisamente as 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, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Celso Kusminski, Valdemar Hort, Antonio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun 
e Geibison Silva de Matos. 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. 055/2019 - 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 2019 e dá outras providências, que posto em terceira discussão e votação, foi aprovado 
por unanimidade. 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. 055/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos doze dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, 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, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Celso Kusminski, Valdemar Hort, Antonio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun 
e Geibison Silva de Matos. 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 e aprovada por unanimidade. Na sequência determinou a 
leitura do EXPEDIENTE: Ofícios da Prefeitura Municipal encaminhando repostas a requerimentos de 
autoria dos vereadores Geibison e Flávio, projetos de leis, leis sancionadas e balancete financeiro 
referente mês de julho/2019; Indicação nº. 035/2019 de autoria do Vereador Fabrício Dolla dos 
Santos - apresentou a indicação que após dado ciência ao Soberano Plenário, seja 
encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal AUGUSTO 
CICATTO, para que o mesmo determine ao setor competente providenciar com a maior brevidade 
possível, as medidas necessárias visando a aquisição de um caminhão pipa. Com a aquisição do 
referido caminhão pipa para nosso município, sobretudo nos períodos de estiagem, sua utilização será 
muito importante em razão da quantidade de poeira, amenizando o desconforto causado à população. 
Outrossim, até que se consiga tomar as providências cabíveis para devida a aquisição, solicitamos que 
tal procedimento seja feito com algum outro equipamento do município ajudando a amenizar de 
imediato o problema em questão; Indicação nº. 036/2019 de autoria do Vereador Antonio Marcos 
Vicentino - apresentou a indicação que após dado ciência ao Soberano Plenário, seja 
encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal AUGUSTO 
CICATTO, com cópia ao ilustríssimo secretário do setor rodoviário, mostrando a necessidade de 
proceder a restauração da estrada mestre que liga a Comunidade de Nova Aliança até o Pompéia, bem 
como dos carreadores que que dão acesso as propriedades dos Senhores Luciano Vegian e Flávio e do 
carreador que dá acesso a propriedade do Senhor Tássio, todos moradores naquela região; 
Requerimento nº. 020/2019 de autoria de todos os vereadores - REQUEREM que, após lido e 
aprovado em plenário, seja encaminhado expediente aos responsáveis pelo Consórcio Intermunicipal 
da Patrulha Rural que abrange os municípios de Ivaiporã, Arapuã e Ariranha do Ivaí, solicitando dos 
mesmos o agendamento para realização de uma reunião com os Nobres Edis desta casa, objetivando 
prestar esclarecimentos com relação ao plano de trabalho e Plano Operativo Anual para a execução 
do programa, bem como esclarecimentos com relação a manutenção dos maquinários e 
equipamentos; Requerimento nº. 021/2019 de autoria do Vereador Geibison Silva de Matos  - 
REQUER que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Secretário Municipal 
do Setor Rodoviário, Senhor Idemar Beletti, CONVOCANDO-O a comparecer na Sessão Ordinária do 
próximo dia 19, a fim de prestar esclarecimentos com relação aos serviços de encascalhamento 
executados no mês de abril passado, no carreador que dá acesso a propriedade do Senhor Sidnei 
Alberton, que se localiza dentro do município de Manoel Ribas; Projeto de Decreto Legislativo nº. 
001/2019 de autoria da Comissão de Finanças e Orçamentos - EMENTA: Dispõe sobre a APROVAÇÃO 
das contas do Executivo Municipal relativas ao exercício de 2012; Projeto de Decreto Legislativo nº. 
002/2019 de autoria da Comissão de Finanças e Orçamentos - EMENTA: Dispõe sobre a APROVAÇÃO 
das contas do Executivo Municipal relativas ao exercício de 2014; Projeto de Decreto Legislativo nº. 
003/2019 de autoria da Comissão de Finanças e Orçamentos - EMENTA: Dispõe sobre a APROVAÇÃO 
das contas do Executivo Municipal relativas ao exercício de 2015; Projeto de Decreto Legislativo nº. 
004/2019 de autoria da Comissão de Finanças e Orçamentos - EMENTA: Dispõe sobre a APROVAÇÃO 
das contas do Executivo Municipal relativas ao exercício de 2017; Projeto de lei Legislativo nº. 
005/2019 de autoria dos Vereadores Celso Kusminski e Flávio Prachun – SÚMULA: Autoriza o Poder 
Executivo a realizar o controle Populacional de cães e gatos no Município de Ariranha do Ivaí e dá 
outras providências; Projeto de lei nº. 058/2019 - SÚMULA: Autoriza o chefe do Poder Executivo 
Municipal a realizar Termo de Parcelamento de Dívida junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil 
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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. 020/2019 de autoria de todos os vereadores - REQUEREM que, após lido e 
aprovado em plenário, seja encaminhado expediente aos responsáveis pelo Consórcio Intermunicipal 
da Patrulha Rural que abrange os municípios de Ivaiporã, Arapuã e Ariranha do Ivaí, solicitando dos 
mesmos o agendamento para realização de uma reunião com os Nobres Edis desta casa, objetivando 
prestar esclarecimentos com relação ao plano de trabalho e Plano Operativo Anual para a execução 
do programa, bem como esclarecimentos com relação a manutenção dos maquinários e 
equipamentos;  que posto em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; 
Requerimento nº. 021/2019 de autoria do Vereador Geibison Silva de Matos  - REQUER que, após 
lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Secretário Municipal do Setor 
Rodoviário, Senhor Idemar Beletti, CONVOCANDO-O a comparecer na Sessão Ordinária do próximo 
dia 19, a fim de prestar esclarecimentos com relação aos serviços de encascalhamento executados no 
mês de abril passado, no carreador que dá acesso a propriedade do Senhor Sidnei Alberton, que se 
localiza dentro do município de Manoel Ribas; que posto em única discussão e votação, foi aprovado 
por unanimidade; Projeto de Decreto Legislativo nº. 001/2019 de autoria da Comissão de Finanças 
e Orçamentos - EMENTA: Dispõe sobre a APROVAÇÃO das contas do Executivo Municipal relativas ao 
exercício de 2012; Projeto de Decreto Legislativo nº. 002/2019 de autoria da Comissão de Finanças 
e Orçamentos - EMENTA: Dispõe sobre a APROVAÇÃO das contas do Executivo Municipal relativas ao 
exercício de 2014; Projeto de Decreto Legislativo nº. 003/2019 de autoria da Comissão de Finanças 
e Orçamentos - EMENTA: Dispõe sobre a APROVAÇÃO das contas do Executivo Municipal relativas ao 
exercício de 2015; Projeto de Decreto Legislativo nº. 004/2019 de autoria da Comissão de Finanças 
e Orçamentos - EMENTA: Dispõe sobre a APROVAÇÃO das contas do Executivo Municipal relativas ao 
exercício de 2017; todos colocados em única discussão e votação e aprovados por unanimidade; 
Projeto de lei nº. 056/2019 - SUMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto de 
lei nº. 057/2019 - SUMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 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: Vereador Valdemar Hort; manifestou apoio as indicações; 
ressaltou a indicação de autoria do vereador Fabrício Dolla referente aquisição de um caminhão pipa; 
comentou o requerimento de autoria do vereador Geibison Silva de Matos; comentou serviços 
realizados pelos setores rodoviário e de obras e cobrou alguns que ainda não foram realizados. 
Vereador Celso Kusminski; apoiou as indicações; enalteceu e comentou a de autoria do vereador 
Fabrício Dolla dos Santos; fez críticas à administração; parabenizou a indicação do vereador Antonio 
Marcos Vicentino que beneficia moradores da comunidade do Setenta Alqueires e Pompéia; 
comentou e apoiou o requerimento de autoria do vereador Geibison Silva de Matos. Vereador Antonio 
Marcos Vicentino; apoiou as indicações apresentadas e comentou a de sua autoria; comentou alguns 
serviços que estão sendo realizados pelo setor de obras; parabenizou a administração pela conclusão 
de alguns serviços; fez cobranças de indicações ainda não atendidas. Vereador Geibison Silva de 
Matos; apoiou as indicações; fez críticas à administração em virtude do descaso com a população, 
especialmente por parte do setor rodoviário; ressaltou a falta de planejamento no setor; comentou o 
requerimento de sua autoria justificando-o; questionou o balancete encaminhado do executivo por 
não constar o valor do repasse que cabe ao município passar para o consórcio intermunicipal da 
patrulha rural; informou que teve conhecimento de que a patrulha não virá para o município pelo falto 
de que o prefeito não quis; comentou o projeto de lei para parcelamento de dívida do executivo junto 
à Receita Federal, ressaltando que no seu ponto de vista o mesmo deve ser reprovado; expôs os 
motivos Vereador Vilmar de Almeida; apoiou as indicações; comentou ter feito requerimento 
solicitando aquisição de caminhão via estado, porém, não obteve êxito até o momento; comentou a 
situação que se encontram os maquinários e equipamentos; fez cobranças de construção de bueiros; 
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cobrou a instalação para distribuição de água dentro do cemitério; comentou a indicação de autoria 
do Vereador Antonio Marcos e o requerimento de autoria do vereador Geibison Silva de Matos; 
convidou a população masculina para participarem da campanha do PSA. Vereador Flávio Prachun; 
fez indicações verbais; fez críticas de serviços de restauração de pontes em algumas localidades que 
deixaram a desejar; comentou o fato do executivo não estar repassando o valor devido ao consórcio 
intermunicipal da patrulha rural, a qual nunca chega para atender o município; enalteceu as indicações 
apresentadas, questionou a situação precária que os maquinários e equipamentos se encontram. 
Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. 
Parabenizou o vereador Fabrício pela autoria da indicação solicitando caminhão pipa; enalteceu o 
empenho do Vereador Vilmar que tentou buscar recursos junto a deputados com o mesmo objetivo; 
comentou e criticou a execução da obra no centro da cidade; fez requerimento verbal; comentou 
serviços de restauração de pontes; manifestou apoio às indicações; comentou alguns projetos que 
foram reprovados pela câmara e a possível reprovação do projeto para parcelamento de dívida; fez 
críticas a administração. 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. 056/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA  
Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, 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, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Celso Kusminski, Valdemar Hort, Antonio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun 
e Geibison Silva de Matos. 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 e foi aprovada por unanimidade. Na sequência determinou 
a leitura do EXPEDIENTE: Ofícios da Prefeitura Municipal encaminhando projetos de leis, leis 
sancionadas; Ofício da Prefeitura Municipal solicitando esclarecimentos no que se refere as sobras 
financeiras e valores não devolvidos a prefeitura nos exercícios de 2017 e 2018; Ofício da Prefeitura 
Municipal solicitando autorização da câmara para transporte de mudança do casal Guilherme Almeida 
e Daniely Rosa Oliveira; Indicação nº. 037/2019 de autoria do vereador Flávio Prachun - apresentou a 
indicação que após dado ciência ao Soberano Plenário, seja encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO 
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal AUGUSTO CICATTO, para que o mesmo determine ao 
setor competente, providenciar com urgência a construção de uma lombada na estrada localizada na 
comunidade do Salto do Ariranha, mais precisamente em frente a residência do senhor Antonio de 
Souza; Indicação nº. 038/2019 de autoria do vereador Flávio Prachun - apresentou a indicação que 
após dado ciência ao Soberano Plenário, seja encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal AUGUSTO CICATTO, para que o mesmo determine ao setor 
competente, providenciar com urgência a restauração da ponte ligando a comunidade do Salto do 
Ariranha até a comunidade do Riozinho; Indicação nº. 039/2019 de autoria do vereador Flávio Prachun 
- apresento a indicação que após dado ciência ao Soberano Plenário, seja encaminhado EXPEDIENTE 
INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal AUGUSTO CICATTO, para que o mesmo 
determine ao setor competente, providenciar com urgência o encascalhamento do carreador ligando 
a estrada do Setenta Alqueires até o campo de futebol; Requerimento nº. 022/2019 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 determine ao setor responsável, 
enviar a esta Casa de Leis, cópia de todos os documentos que comprovam os devidos pagamentos que 
cabe ao município junto ao Consórcio Intermunicipal da Patrulha Rural; Requerimento nº. 023/2019 
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 determine ao setor 
responsável, enviar a esta Casa de Leis, relação de nomes dos responsáveis por cada setor do executivo 
municipal no que se refere a recebimento, fiscalização e conservação de bens materiais e de consumo; 
Requerimento nº. 024/2019 de autoria de todos os vereadores - REQUEREM que, após lido e aprovado 
em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal solicitando do mesmo de 
determine ao setor responsável que envie a esta Casa de Leis, cópia do contrato com a empresa 
responsável pela execução da obra que está sendo realizada no centro do município; Projeto de Lei 
Legislativo nº. 006/2019 - SÚMULA: Institui o Fundo Especial da Câmara Municipal de Ariranha do Ivaí 
e dá outras providências; Projeto de Lei Legislativo nº. 007/2019 - SÚMULA: Dispõe sobre a 
regulamentação e disciplina a devolução de recursos financeiros do duodécimo da Câmara Municipal 
de Ariranha do Ivaí e dá outras providências; Projeto de lei nº. 059/2019 – SÚMULA: Dispõe sobre a 
Política Pública de Assistência Social do Município de Ariranha do Ivaí e dá outras providências; Projeto 
de lei nº. 060/2019 - SÚMULA: Abre Crédito SUPLEMENTAR por ANULAÇÃO no Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 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. 022/2019 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 determine ao setor 
responsável, enviar a esta Casa de Leis, cópia de todos os documentos que comprovam os devidos 
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pagamentos que cabe ao município junto ao Consórcio Intermunicipal da Patrulha Rural; que posto 
em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; Requerimento nº. 023/2019 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 determine ao setor 
responsável, enviar a esta Casa de Leis, relação de nomes dos responsáveis por cada setor do executivo 
municipal no que se refere a recebimento, fiscalização e conservação de bens materiais e de consumo; 
que posto em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; Requerimento nº. 024/2019 
de autoria de todos os vereadores - REQUEREM que, após lido e aprovado em plenário, seja 
encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal solicitando do mesmo de determine ao setor 
responsável que envie a esta Casa de Leis, cópia do contrato com a empresa responsável pela 
execução da obra que está sendo realizada no centro do município; que posto em única discussão e 
votação, foi aprovado por unanimidade; Projeto de lei Legislativo nº. 005/2019 de autoria dos 
Vereadores Celso Kusminski e Flávio Prachun – SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo a realizar o 
controle Populacional de cães e gatos no Município de Ariranha do Ivaí e dá outras providências; que 
posto em primeira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; Projeto de Lei Legislativo nº. 
006/2019 - SÚMULA: Institui o Fundo Especial da Câmara Municipal de Ariranha do Ivaí e dá outras 
providências; que posto em primeira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; Projeto de 
Lei Legislativo nº. 007/2019 - SÚMULA: Dispõe sobre a regulamentação e disciplina a devolução de 
recursos financeiros do duodécimo da Câmara Municipal de Ariranha do Ivaí e dá outras providências; 
que posto em primeira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; Projeto de lei nº. 056/2019 
- SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para 
o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; que posto em segunda discussão e votação, 
foi aprovado por unanimidade; Projeto de lei nº. 057/2019 - SÚMULA: Abre Crédito Adicional 
Suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o 
exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; que posto em segunda discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade; Projeto de lei nº. 058/2019 - SÚMULA: Autoriza o chefe do Poder 
Executivo Municipal a realizar Termo de Parcelamento de Dívida junto à Secretaria da Receita Federal 
do Brasil e dá outras providências; que posto em primeira discussão, os vereadores Celso Kusminski, 
Geibison Silva de Matos e Flávio Prachun usando a palavra se posicionaram contrários ao projeto, 
esclarecendo os motivos. Em seguida o presidente colocou em votação, o qual foi reprovado pela 
maioria absoluta, sendo os votos dos vereadores Waldemar Hort, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de 
Almeida e Fabrício Dolla dos Santos a favor e dos vereadores Celso Kusminski, Antonio Marcos 
Vicentino, Flávio Parchun e Geibison Silva de Matos contrários ao projeto. Havendo o empate, o 
presidente desempatou votando contrário. Nada mais tendo a tratar na ordem do dia, o presidente 
deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. Vereador Geibison Silva de 
Matos; comentou os requerimentos de sua autoria; ressaltou o não comparecimento do secretário do 
setor rodoviário na presente sessão, o qual foi convocado para prestar esclarecimentos, 
descumprindo normas que rege o município e solicitou que sejam tomadas as medidas cabíveis junto 
ao setor jurídico da Casa; reiterou a indicação para que seja tomado as providências para a restauração 
do carreador que dá acesso a propriedade do Senhor José Rufino. Ninguém mais querendo fazer uso 
da palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Expôs os motivos que motivaram 
o executivo a solicitar autorização para o transporte de mudança; comentou o ofício encaminhado 
pelo executivo pedindo esclarecimentos com relação do porque não ocorreu a devolução de resíduos 
financeiros relativos aos anos de dois mil e dezessete e dois mil e dezoito e justificando os motivos; 
informou que deu início aos trâmites legais para que se ocorra a devida devolução; comentou a autoria 
de novo projeto instituindo novamente o Fundo Especial 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. 057/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA  
Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, 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, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de 
Almeida, Celso Kusminski, Valdemar Hort, Antonio Marcos Vicentino, Flávio Prachun e Geibison Silva 
de Matos. 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, a qual após colocada em discussão e votação foi aprovada pela 
maioria absoluta. Na sequência determinou a leitura do EXPEDIENTE: Requerimento de autoria do 1º 
Secretário do CONSEG, João Vitor Siqueira Santos solicitando espaço na tribuna livre da câmara para 
discurso do senhor Ataíde Aparecido Rodrigues para falar sobre a implementação de sistema de 
monitoramento via câmeras de vigilância no município; Ofícios da Prefeitura Municipal encaminhando 
projetos de leis; Ofício da Prefeitura Municipal comunicando e convidando para audiência pública no 
próximo dia 29 as 10:00 horas; Projeto de lei nº. 061/2019 - SÚMULA: Abre Crédito Adicional 
Suplementar no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 e dá 
outras providências; Projeto de lei nº. 062/2019 - SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 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 a palavra para o Senhor 
Ataíde Aparecido Rodrigues, que fez uso da Tribuna Livre para discorrer sobre a implementação de 
sistema de monitoramento via câmeras de vigilância no município. Após o pronunciamento do senhor 
Ataíde, o presidente passou para a ORDEM DO DIA: Projeto de lei Legislativo nº. 005/2019 de autoria 
dos Vereadores Celso Kusminski e Flávio Prachun – SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo a realizar o 
controle Populacional de cães e gatos no Município de Ariranha do Ivaí e dá outras providências; que 
posto em segunda discussão, foi aprovado pela maioria absoluta; Projeto de Lei Legislativo nº. 
006/2019 de autoria da mesa diretora - SÚMULA: Institui o Fundo Especial da Câmara Municipal de 
Ariranha do Ivaí e dá outras providências; que posto em segunda discussão, foi aprovado pela maioria 
absoluta; Projeto de Lei Legislativo nº. 007/2019 de autoria da mesa diretora - SÚMULA: Dispõe sobre 
a regulamentação e disciplina a devolução de recursos financeiros do duodécimo da Câmara Municipal 
de Ariranha do Ivaí e dá outras providências; que posto em segunda discussão, foi aprovado pela 
maioria absoluta; Projeto de lei nº. 056/2019 - SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 e dá outras 
providências; que posto em terceira discussão, foi aprovado pela maioria absoluta; Projeto de lei nº. 
057/2019 - SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO no 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 e dá outras 
providências; que posto em terceira discussão, foi aprovado pela maioria absoluta; Projeto de lei nº. 
059/2019 - SÚMULA: Dispõe sobre a Política Pública de Assistência Social do Município de Ariranha 
do Ivaí e dá outras providências; que posto em primeira discussão, foi aprovado pela maioria absoluta; 
Projeto de lei nº. 060/2019 - SÚMULA: Abre Crédito SUPLEMENTAR por ANULAÇÃO no Orçamento 
do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; que 
posto em primeira discussão, foi aprovado pela maioria absoluta. 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 Valdemar Hort; manifestou apoio a solicitação dos membros do 
CONSEG; enalteceu a mesa diretora da Câmara por estar fazendo a devolução de resíduos de recursos 
do duodécimo; fez várias cobranças ao setor de obras e setor rodoviário. Vereador Celso Kusminski; 
parabenizou os membros do CONSEG pela iniciativa em busca de melhorias para a segurança dos 
munícipes e parabenizou o Senhor Ataíde Aparecido Rodrigues por estar a frente da presidência do 
conselho; ressaltou que a administração deve utilizar parte do dinheiro devolvido pela câmara em 
investimento na segurança como o solicitado pelo conselho e enfatizou que o prefeito deve prestar 
contas aos vereadores como foi empregado o dinheiro devolvido por esta Casa; parabenizou o setor 
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de obras por serviços realizados. Vereador Antonio Marcos Vicentino; manifestou apoio as indicações 
apresentadas; fez críticas ao presidente da câmara por ter cometido falhas e ter que fazer devolução 
dos resíduos de recursos do duodécimo, sendo que poderia ter investido em melhorias para a câmara; 
fez sugestões à presidência com relação ao veículo da câmara. Vereador Geibison Silva de Matos; 
reiterou pedidos de indicações; enalteceu e parabenizou os membros do CONSEG pelo trabalho que 
vêm desenvolvendo no município e apoiou a solicitação dos mesmos; enalteceu os vereadores e 
servidores que colaboraram para fazer economia de recursos financeiros; expôs os motivos que 
levaram o veículo da câmara estar no estado precário que se encontra sem condições de uso; ressaltou 
que se houve erro no que se refere a verificação da lei do fundo especial da câmara, que foi coletivo; 
fez críticas à administração em virtude da falta de incentivo ao esporte dentro do município; criticou 
a demora em atender indicações e reivindicações de moradores  de restauração de pontes; fez 
requerimento verbal. Vereador Vilmar de Almeida; parabenizou o CONSEG pelo trabalho que 
desenvolvem em benefício da população; parabenizou o setor de obras e rodoviário por serviços 
realizados; fez indicação verbal. Vereador Thiago Epifânio da Silva; parabenizou os membros do 
CONSEG pelo empenho na realização dos trabalhos que prestam ao município; enalteceu a 
reivindicação que fizeram; comentou que entende a posição de todos os vereadores com relação a 
devolução dos resíduos de recursos do duodécimo; ressaltou que poderia ter sido feito mais 
investimentos na câmara. Vereador Flávio Prachun; comentou ter recebido reclamações de 
moradores beneficiados com o programa bolsa família, mas que estão sem receber o recurso já algum 
tempo; enalteceu  o trabalho dos membros do CONSEG e manifestou apoio a solicitação dos mesmos; 
concordou com o Vereador Geibison no que se refere a erro coletivo dos vereadores quanto a lei do 
fundo especial da câmara; ressaltou que o executivo deve usar o recurso devolvido em benefício da 
população; expôs a situação precária que o veículo da câmara já se encontrava quando assumiram o 
cargo; comentou e criticou o fato de ainda não ter sido feita a liberação do campo de futebol e por 
usarem campo particular para realizar campeonatos; fez indicação verbal. Ninguém mais para fazer 
uso da palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Fez indicação verbal; ressaltou 
entender a posição dos vereadores com relação as falhas ocorridas quanto a lei do fundo especial da 
câmara; enalteceu o pronunciamento do vereador Geibison Silva de Matos quando o mesmo falou 
que houve erro coletivo; ressaltou que as falhas maiores foram dos vereadores da época em que a lei 
foi criada; expôs os motivos pelo qual o veículo da câmara se encontra parado; criticou gestores 
anteriores que faziam uso indevido do veículo; ressaltou a tramitação de novo projeto instituindo o 
fundo especial da câmara novamente; ressaltou as melhorias que ocorreram no decorrer de sua 
gestão  e enalteceu vereadores e servidores que colaboram. 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. 058/2019 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, 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, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Celso Kusminski, Valdemar Hort, Antonio Marcos Vicentino, Flávio Prachun e Geibison Silva de Matos. 
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 logo após da ORDEM DO DIA: Projeto de Lei Legislativo nº. 006/2019 de autoria da 
mesa diretora - SÚMULA: Institui o Fundo Especial da Câmara Municipal de Ariranha do Ivaí e dá 
outras providências; que posto em terceira discussão, foi aprovado pela maioria absoluta; Projeto de 
Lei Legislativo nº. 007/2019 de autoria da mesa diretora - SÚMULA: Dispõe sobre a regulamentação 
e disciplina a devolução de recursos financeiros do duodécimo da Câmara Municipal de Ariranha do 
Ivaí e dá outras providências; que posto em terceira discussão, foi aprovado pela maioria absoluta; 
Projeto de lei nº. 059/2019 - SÚMULA: Dispõe sobre a Política Pública de Assistência Social do 
Município de Ariranha do Ivaí e dá outras providências; que posto em segunda discussão, foi aprovado 
pela maioria absoluta. 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. 059/2019 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove, precisamente as 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, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de 
Almeida, Celso Kusminski, Valdemar Hort, Antonio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio 
Prachun e Geibison Silva de Matos. 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. 059/2019 - SÚMULA: Dispõe sobre a Política Pública de Assistência 
Social do Município de Ariranha do Ivaí e dá outras providências; que posto em terceira discussão, foi 
aprovado por unanimidade. 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. 060/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA  
Aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, 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, Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Valdemar Hort, Antonio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun e Geibison Silva 
de Matos. 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, 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 projetos de leis, leis sancionadas e respostas aos requerimentos sob nº. 022, 023 e 
024/2019 encaminhados por esta Casa; Indicação sob nº. 040/2019 de autoria do vereador Vilmar de 
Almeida - apresentou a indicação que após dado ciência ao Soberano Plenário, seja 
encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal AUGUSTO 
CICATTO, com cópia ao Ilustríssimo Secretário Municipal do Setor de Obras, mostrando a necessidade 
de proceder a restauração das duas travessas elevadas localizadas em frente à escola municipal 
estendendo-as; Indicação sob nº. 041/2019 de autoria dos vereadores Vilmar de Almeida  e Fabrício 
Dolla dos Santos - apresentaram a indicação que após dado ciência ao Soberano Plenário, seja 
encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal AUGUSTO 
CICATTO,, com cópia ao Ilustríssimo Secretário Municipal do Setor de Obras, mostrando a necessidade 
de proceder a restauração da tampa da boca-de-lobo localizada na rua da escola municipal próxima 
as travessas elevadas, levando em conta que na situação que se encontra, coloca em risco os 
moradores que trafegam pelo local; Indicação sob nº. 042/2019 de autoria do vereador José Aparecido 
de Oliveira - apresentou a indicação que após dado ciência ao Soberano Plenário, seja 
encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal AUGUSTO 
CICATTO, com cópia ao ilustríssimo secretário do setor rodoviário, mostrando a necessidade de 
proceder a restauração do carreador que dá acesso à residência do Senhor Gelson Rodriques, popular 
Gersinho, localizada na comunidade do Jardim da Curva; Requerimento sob nº. 025/2019 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 representante da 
empresa C. A. CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, responsável pela obra constante do 
contrato com o município sob nº 048/2018 para revitalização e urbanização do centro comercial, a 
comparecer na câmara municipal em dia e horário que deverão ser marcados com a mesa diretora, a 
fim de prestar esclarecimentos aos vereadores e população com relação a várias irregularidades que 
estão sendo executadas na obra; Requerimento sob nº. 026/2019 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 tome as providências cabíveis junto ao setor 
competente, viabilizando a readequação da Lei sob nº. 249/2007 que reorganiza o vínculo dos 
servidores públicos, agentes políticos e cargos de provimento em comissão, com o município de 
Ariranha do Ivaí, uma vez que a referida lei foi instituída a mais de dez anos, estando em desacordo 
em vários pontos com leis atuais; Requerimento sob nº. 027/2019 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 tome as providências cabíveis junto ao setor 
competente, viabilizando a readequação das Leis que dispõe sobre as concessões de diárias aos 
servidores municipais e agentes políticos, uma vez que o valor base da diária se encontra a muito 
tempo demasiadamente defasado; Requerimento sob nº. 028/2019 de autoria do vereador Geibison 
Silva de Matos - REQUER que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao 
Senhor Jair Pio de Almeida, Secretário Municipal de Esportes, CONVOCOANDO-O a comparecer na 
sessão ordinária do próximo dia 09, a fim de prestar esclarecimentos sobre o porquê da não liberação 
até a presente data da obra do campo de futebol; Projeto de lei nº. 063/2019 - SÚMULA: Estima a 
Receita e Fixa a Despesas do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 
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2020.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 DIA: Requerimento sob nº. 
025/2019 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 
representante da empresa C. A. CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, responsável pela obra 
constante do contrato com o município sob nº 048/2018 para revitalização e urbanização do centro 
comercial, a fim de prestar esclarecimentos aos vereadores e população com relação a várias 
irregularidades que estão sendo executadas na obra; que posto em única discussão e votação, foi 
aprovado pela maioria absoluta; Requerimento sob nº. 026/2019 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 tome as providências cabíveis junto ao setor 
competente, viabilizando a readequação da Lei sob nº. 249/2007 que reorganiza o vínculo dos 
servidores públicos, agentes políticos e cargos de provimento em comissão, com o município de 
Ariranha do Ivaí, uma vez que a referida lei foi instituída a mais de dez anos, estando em desacordo 
em vários pontos com leis atuais; que posto em única discussão e votação, foi aprovado pela maioria 
absoluta; Requerimento sob nº. 027/2019 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 tome as providências cabíveis junto ao setor competente, viabilizando a 
readequação das Leis que dispõe sobre as concessões de diárias aos servidores municipais e agentes 
políticos, uma vez que o valor base da diária se encontra a muito tempo demasiadamente defasado; 
que posto em única discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta; Requerimento sob nº. 
028/2019 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos - REQUER que, após lido e aprovado em 
plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Jair Pio de Almeida, Secretário Municipal de 
Esportes, CONVOCANDO-O a comparecer na sessão ordinária do próximo dia 09, a fim de prestar 
esclarecimentos sobre o porquê da não liberação até a presente data da obra do campo de futebol; 
que posto em única discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta; Projeto de lei Legislativo 
nº. 005/2019 de autoria dos Vereadores Celso Kusminski e Flávio Prachun – SÚMULA: Autoriza o 
Poder Executivo a realizar o controle Populacional de cães e gatos no Município de Ariranha do Ivaí e 
dá outras providências; que posto em terceira discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta; 
Projeto de lei nº. 060/2019 - SÚMULA: Abre Crédito SUPLEMENTAR por ANULAÇÃO no Orçamento 
do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; que 
posto em segunda discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta; Projeto de lei nº. 
061/2019 - SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Ariranha do 
Ivaí para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; que posto em primeira discussão e 
votação, foi aprovado pela maioria absoluta; Projeto de lei nº. 062/2019 - SÚMULA: Abre Crédito 
Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 
2019 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 passou para as EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS dos vereadores. Fizeram uso da palavra: Vereador Vilmar de Almeida; agradeceu o apoio 
dos vereadores aos requerimentos de sua autoria; comentou e criticou os serviços executados na obra 
do centro comercial; manifestação indignação quanto a péssima qualidade dos serviços; sugeriu parar 
a obra a fim de tentar consertar alguns dos serviços e não pagar a medição. Vereador Flávio Prachun; 
parabenizou e apoiou o vereador Vilmar pela autoria dos requerimentos; criticou a execução das obras 
do centro comercial; criticou o executivo por ainda não ter providenciado a readequação da lei de 
diárias. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES 
FINAIS. Apoiou o pronunciamento do vereador Vilmar com relação as obras e o pronunciamento do 
vereador Flávio com relação a readequação da lei de diárias; agradeceu o apoio de todos à indicação 
de sua autoria e comentou; informou a todos ter sido realizado a transferência das sobras de resíduos 
financeiros do duodécimo ao executivo. 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. 061/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, 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 Vilmar de Almeida, Valdemar Hort, Celso 
Kusminski, Antonio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos e Geibison Silva de Matos. Estavam 
ausentes os vereadores Thiago Epifânio da Silva 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, 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 projetos de leis e respostas ao requerimento sob nº. 028/2019 encaminhado 
por esta Casa; Projeto de Lei nº. 064/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Adicional ESPECIAL no Orçamento 
do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 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 DIA: Projeto de lei nº. 060/2019 - 
SÚMULA: Abre Crédito SUPLEMENTAR por ANULAÇÃO no Orçamento do Município de Ariranha do 
Ivaí para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; que posto em terceira e última 
discussão, foi aprovado pela maioria absoluta; Projeto de lei nº. 061/2019 - SÚMULA: Abre Crédito 
Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 
2019 e dá outras providências; que posto em segunda discussão, foi aprovado pela maioria absoluta; 
Projeto de lei nº. 062/2019 - SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; que posto 
em segunda discussão, foi aprovado pela maioria absoluta; Projeto de Lei nº. 064/2019 – SÚMULA: 
Abre Crédito Adicional ESPECIAL no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício 
financeiro de 2019 e dá outras providências; que posto em primeira discussão, 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; solicitou 
o envio do mapa do município pelo executivo à câmara justificando o pedido; fez críticas aos 
secretários municipais que deixam de atender as convocações feitas pelos vereadores; ressaltou a 
necessidade de se averiguar o contrato da obra do campo municipal devido ao fato do mesmo estar 
pronto a muito tempo a até a presente data não ter sido liberado para uso dos munícipes. Vereador 
Geibison Silva de Matos; manifestou apoio ao pronunciamento do vereador Celso Kisminski com 
relação a necessidade de ter conhecimento do mapa do município; expôs os motivos; criticou o 
descaso de alguns secretários para com os vereadores e população; fez críticas à administração; 
ressaltou a falta de apoio aos atletas do município; comentou o fato de que há discriminação por parte 
da administração para com alguns alunos; criticou as obras que estão sendo realizadas no centro 
comercial; ressaltou a demora na conclusão e a péssima qualidade dos serviços; fez indicação verbal; 
criticou o prefeito por não cumprir promessas de campanha. Ninguém mais querendo fazer uso da 
palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Apoiou os pronunciamentos dos 
vereadores com relação ao descaso por parte de alguns secretários com vereadores e população; 
lamentou o fato de que até a presente data não foi liberado o campo municipal para uso dos 
munícipes; fez indicações verbais e também cobranças de diversas outras que não foram atendidas. 
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. 062/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA  
Aos dezessete dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, 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 Vilmar de Almeida, Valdemar Hort, Celso 
Kusminski, Thiago Epifânio da Silva, Antonio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio 
Prachun e Geibison Silva de Matos. 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 projetos de leis, 
leis sancionadas, balancete financeiro referente mês de agosto e respostas aos requerimentos sob nº. 
025, 026 e 027/2019 encaminhados por esta Casa; Ofício da prefeitura municipal encaminhado pelo 
secretário do setor de esportes confirmando presença na presente sessão a fim de prestar os 
esclarecimentos solicitados pelos vereadores; Projeto de Lei nº. 065/2019 – SÚMULA: Abre Crédito 
Suplementar ESPECIAL por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha 
do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 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. 061/2019 - SÚMULA: Abre Crédito 
Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 
2019 e dá outras providências; que posto em terceira discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade; Projeto de lei nº. 062/2019 - SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 e dá outras 
providências; que posto em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; Projeto de 
Lei nº. 064/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Adicional ESPECIAL no Orçamento do Município de Ariranha 
do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; que posto em terceira discussão 
e votação, foi aprovado por unanimidade; Projeto de Lei nº. 065/2019 – SÚMULA: Abre Crédito 
Suplementar ESPECIAL por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha 
do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; que posto em primeira discussão 
e votação, foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, o 
presidente passou a palavra ao senhor Jair Pio de Almeida, secretário municipal de esportes, que 
compareceu na presente sessão a fim de prestar os esclarecimentos solicitados pelos vereadores com 
relação ao campo de futebol. Feito os esclarecimentos por parte do secretário, o presidente deixou a 
palavra livre para questionamentos dos vereadores. Os vereadores Geibison Silva de Matos, Flávio 
Prachun e Celso Kusminski se pronunciaram. Em seguida, deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS dos vereadores. Fizeram uso da palavra: Vereador Geibison Silva de Matos; fez indicação 
verbal; fez críticas à administração; fez críticas ao secretário de esportes por não prestar devidamente 
os esclarecimentos solicitados pelos vereadores; ressaltou a importância da administração investir e 
apoiar o esporte dentro do município; fez críticas a alguns secretários que exercem suas funções com 
interesses políticos. Vereador Valdemar Hort; enalteceu o empenho do vereador Antonio Marcos 
Vicentino para que a ponte localizada na divisa do município com o município de Ivaiporã seja 
restaurada; comentou alguns serviços que até o momento não foram realizados; ressaltou que há 
necessidade de estar molhando a grama do campo de futebol para que fique em condições de uso; 
criticou o fato do campeonato que será realizado dentro do município acontecer somente em dois 
locais; fez indicação verbal. Vereador Celso Kusminski; comentou a necessidade da construção das 
casas populares, que é uma promessa em todas as campanhas eleitorais; criticou a administração por 
não realizar obras com recursos próprios; ressaltou a necessidade da administração regulamentar um 
projeto para doação de cestas básicas principalmente no período de seca. Vereador Antonio Marcos 
Vicentino; enalteceu o atendimento que recebeu por parte do novo secretário de obras; apoiou o 
pronunciamento do vereador Valdemar Hort com relação a maneira com que o setor rodoviário 
conduz os trabalhos executados; cobrou a administração para agilizar o projeto de readequação das 
diárias concedidas aos servidores; fez indicação verbal. Vereador Vilmar de Almeida; enalteceu os 
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vereadores Valdemar Hort e Antonio Marcos Vicentino pelo empenho objetivando a restauração da 
ponte localizada na divisa do município com Ivaiporã; parabenizou o setor de obras por serviços 
realizados;; fez indicação verbal; comentou algumas indicações que é necessário serem atendidas com 
urgência; comentou as respostas que o executivo encaminhou atendendo os requerimentos de sua 
autoria. Vereador Flávio Prachun; fez indicação e requerimento verbal; criticou a administração em 
virtude da demora na elaboração do projeto de readequação das diárias, por não cumprir promessas 
de campanha e por fazer discriminação de alunos; agradeceu a todos que colaboraram em alguns 
serviços de restauração de estradas doando cascalho. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, 
o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Comentou os serviços de restauração de 
pontes que tiveram a colaboração dos vereadores; fez sugestões para a realização do campeonato de 
futebol; comentou algumas situações que envolvem mudanças no município e que devem ser 
empregadas de imediato; pediu ao prefeito oficiar o DER para que tomem providências urgentes 
quanto a restauração da rodovia Nelson Petrassi; enalteceu o secretário de esportes por ter atendido 
a convocação da câmara para prestar esclarecimentos; fez cobranças a administração; enalteceu os 
servidores que exercem suas funções com empenho. 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. 063/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA  
Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, 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 Vilmar de Almeida, Valdemar Hort, Celso 
Kusminski, Antonio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun e Geibison Silva de 
Matos. 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, 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 Vedação do inteiro teor do projeto de lei legislativo nº. 005/2019 que autoriza o Poder 
Executivo a realizar o controle Populacional de cães e gatos no Município de Ariranha do Ivaí e dá 
outras providências, leis sancionadas e projeto de lei; Ofício da prefeitura municipal encaminhado pelo 
secretário de esportes enviando cópia do projeto de execução da obra do campo de futebol; Ofício da 
prefeitura municipal comunicando audiência pública no dia 26 próximo as 10:00 na câmara; Ofício da 
prefeitura municipal encaminhando resposta ao requerimento nº. 021/2019 de autoria do vereador 
Geibison Silva de Matos referente convocação do secretário do setor rodoviário para prestar 
esclarecimentos; Indicação nº. 043/2019 de autoria do Vereador Geibison Silva de Matos - apresentou 
a indicação que após dado ciência ao Soberano Plenário, seja encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO 
ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal AUGUSTO CICATTO, com cópia ao ilustríssimo secretário 
do setor de obras, mostrando a necessidade de proceder a construção de uma garagem no pátio do 
CRAS (Centro de Referência da Assistência Social); Indicação nº. 044/2019 de autoria de todos os 
Vereadores - apresentaram a indicação que após dado ciência ao Soberano Plenário, seja 
encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal AUGUSTO 
CICATTO, com cópia ao ilustríssimo secretário do setor de obras, mostrando a necessidade de se 
proceder a colocação de grama no local onde se encontra instalada uma academia ao ar livre, no 
Jardim Bela Vista, bem como proceder a instalação de postes para iluminação pública; Indicação nº. 
045/2019 de autoria do vereador Flávio Prachun - apresentou a indicação que após dado ciência ao 
Soberano Plenário, seja encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal AUGUSTO CICATTO, para que o mesmo determine ao setor competente, proceder reparos 
na estrada de pedras irregulares que dá acesso ao Salto do Ariranha, mais precisamente na serrinha, 
bem como proceder roçada nas beiras da referida estrada; Indicação nº. 045/2019 de autoria do 
vereador Flávio Prachun - apresentou a indicação que após dado ciência ao Soberano Plenário, seja 
encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal AUGUSTO 
CICATTO, para que o mesmo determine ao setor competente, providenciar com urgência a colocação 
de cerca ao redor da pista de laço; Requerimento nº. 029/2019 de autoria de todos os Vereadores - 
REQUEREM que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal solicitando do mesmo que determine ao setor responsável que envie a esta Casa de Leis, 
cópia dos documentos que comprovam a liberação do campo municipal de futebol conforme 
informações recebidas por parte do secretário de esportes; Requerimento nº. 030/2019 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 determine ao setor competente, 
encaminhar a esta Casa de Leis, esclarecimentos do porquê as máquinas de costuras pertencentes ao 
município estão sem condições de uso, estando algumas com defeitos e até faltando peças; Projeto 
de Lei nº. 066/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de 
Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências. Terminada a leitura do 
expediente, o presidente deixou a palavra livre com relação a matéria lida. Os vereadores Flávio 
Prachun e Geibison Silva, de Matos, usaram a palavra para solicitar que sejam tomadas as devidas 
providências visando a alteração do horário das audiências públicas, pelo fato de que as mesmas 
sempre são realizadas em horário de expediente, dificultando a participação da maioria dos 
vereadores e da população em geral. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o presidente 
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passou para a ORDEM DO DIA: Requerimento nº. 029/2019 de autoria de todos os Vereadores - 
REQUEREM que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal solicitando do mesmo que determine ao setor responsável que envie a esta Casa de Leis, 
cópia dos documentos que comprovam a liberação do campo municipal de futebol conforme 
informações recebidas por parte do secretário de esportes; que posto em única discussão, foi 
aprovado pela maioria absoluta; Requerimento nº. 030/2019 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 determine ao setor competente, encaminhar a esta Casa de Leis, 
esclarecimentos do porquê as máquinas de costuras pertencentes ao município estão sem condições 
de uso, estando algumas com defeitos e até faltando peças; que posto em única discussão, foi 
aprovado pela maioria absoluta; Projeto de Lei nº. 065/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Suplementar 
ESPECIAL por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o 
exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; que posto em segunda discussão, foi aprovado 
pela maioria absoluta; e Projeto de Lei nº. 066/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar 
no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 e dá outras 
providências; que posto em primeira discussão, 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; manifestou apoio às indicações 
e requerimentos; comentou o requerimento de autoria do vereador Flávio Prachun; criticou o 
desempenho do responsável pela secretaria de indústria e comércio; comentou e questionou a 
resposta do executivo com relação ao não atendimento do secretário do setor rodoviário à 
convocação para prestar esclarecimentos; fez críticas ao prefeito e também a alguns secretários; 
ressaltou haver interesse político por parte da administração em diversas situações em virtude do 
próximo ano ser eleitoral. Vereador Celso Kusminski; comentou e criticou o prefeito por encaminhar 
a câmara uma vedação integral ao projeto de lei sob nº. 005/2019 que trata de autorização ao Poder 
Executivo a realizar o controle Populacional de cães e gatos no Município; ressaltou a necessidade de 
que a administração de fato construa as casas populares; fez críticas ao executivo por fazer uma 
administração ruim inclusive deixando de buscar recursos já ganhos. Vereador Flávio Prachun; fez 
indicação verbal; cobrou as indicações para reparos de lombadas; ressaltou que o caminhão a ser 
comprado pela prefeitura é de uma emenda liberada pelo deputado Sergio Souza; fez críticas ao 
prefeito pelo fato de ter altos gastos com o consórcio intermunicipal e o município não receber os 
benefícios; comentou que as audiências públicas são de responsabilidade da câmara e pediu ao 
presidente para tomar as providências necessárias para que as próximas sejam de iniciativa da mesma. 
Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. 
Esclareceu o que é uma audiência pública e informou que tomará as providências para que as próximas 
sejam de iniciativa da Câmara; manifestou apoio as indicações; fez cobranças para instalação de 
abastecedores de água e relatou a necessidade dos mesmos; comentou um fato ocorrido com um 
munícipe que precisou dos serviços do setor de agricultura e foi desrespeitado pelo secretário; criticou 
a atitude do secretário; ressaltou a necessidade da realização de concurso público no município e 
também de mais planejamento por partes dos responsáveis por secretarias; 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. 
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ATA Nº. 064/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e 
dezenove, 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 
Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, Valdemar Hort, Celso Kusminski, Antonio Marcos 
Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun e Geibison Silva de Matos. 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 resposta ao requerimento nº. 029/2019 de autoria de todos os 
vereadores referente liberação do campo de futebol; Indicação nº 047/2019 de autoria do vereador 
Flávio Prachun - apresentou a indicação que após dado ciência ao Soberano Plenário, seja 
encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal AUGUSTO 
CICATTO, com cópia ao ilustríssimo secretário do setor rodoviário, para que o mesmo proceda a 
restauração e cascalhamento do carreador que dá acesso à sede da fazenda Nova aliança, onde reside 
o Senhor Celso Furlan; Indicação nº 048/2019 de autoria do vereador Antonio Marcos Vicentino - 
apresentou a indicação que após dado ciência ao Soberano Plenário, seja encaminhado EXPEDIENTE 
INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal AUGUSTO CICATTO, com cópia ao 
ilustríssimo secretário do setor de obras, mostrando a necessidade de proceder serviços de pintura 
nos meios fios e faixas de pedestres em todo perímetro urbano do município; Indicação nº 049/2019 
de autoria do vereador Antonio Marcos Vicentino – apresentou a indicação que após dado ciência ao 
Soberano Plenário, seja encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal AUGUSTO CICATTO, com cópia ao ilustríssimo secretário do setor de obras, mostrando a 
necessidade de proceder serviços de limpeza (roçada) na Rua Professor Eurides Nogueira. 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. 065/2019 – SÚMULA: 
Abre Crédito Suplementar ESPECIAL por EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município 
de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; que posto em terceira 
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; Projeto de Lei nº. 066/2019 – SÚMULA: Abre 
Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício 
financeiro de 2019 e dá outras providências; que posto em segunda discussão e votação, foi aprovado 
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 Celso Kusminski; 
enalteceu os munícipes que colaboram para o bom andamento dos trabalhos no município; comentou 
e criticou o fato de não estar sendo cedido maquinários e implementos agrícolas de propriedade do 
município aos pequenos produtores; solicitou que seja providenciado a convocação do secretário 
responsável para prestar esclarecimentos; fez críticas à administração por haver falta de planejamento 
na realização dos serviços; cobrou a instalação de abastecedores em vários locais. Vereador Valdemar 
Hort; fez indicação verbal; parabenizou os servidores do setor de obras pela conclusão da ponte 
localizada na divisa da comunidade do Bairro Bom Jesus com a comunidade de Deus Conosco 
localizada no município de Ivaiporã; apoiou o pronunciamento do Vereador Celso Kusminski com 
relação a dificuldade que os pequenos produtores enfrentam por falta da cessão de maquinários e 
implementos para utilizarem quando necessitam; fez críticas à administração pela falta de 
planejamento e também aos grandes produtores que se beneficiam dos equipamentos do município 
e muitas vezes entregam com estragos; ressaltou que deve haver mais rigor por parte do setor quando 
ocorrer a cessão e responsabilizar quem se beneficiar; comentou um fato ocorrido com um morador 
da comunidade do Jardim da Curva, onde foram feitos serviços em vários carreadores da comunidade, 
ficando de fora apenas deste morador. Vereador Antônio Marcos Vicentino; comentou e parabenizou 
os responsáveis pela conclusão da ponte citada pelo vereador Valdemar Hort; enalteceu os moradores 
da região que fizeram doações para a construção da referida ponte; ressaltou o desempenho do atual 
secretário do setor de obras no andamento dos trabalhos; comentou alguns serviços que foram 
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executados na comunidade do Berro da Onça; enalteceu o servidor Marcos Neckel pelo empenho e 
dedicação nos serviços que realiza; reforçou os pedidos para instalação de abastecedores de água e 
também de restauração de carreadores; comentou as indicações de sua autoria. Vereador Fabrício 
Dolla dos Santos; apoiou as indicações apresentadas e também fez verbal; fez cobranças para que 
providenciam a instalação de tampas em todas as bocas de lobo que se encontram descobertas ou 
com defeitos. Vereador Flávio Prachun; comentou serviços que a administração deixa de realizar 
ocasionando prejuízos aos pequenos produtores; ressaltou a falta de fiscalização do setor responsável 
pela cessão dos equipamentos aos produtores que se beneficiam dos mesmos; criticou a 
administração pela falta de planejamento na execução dos serviços; ressaltou a falta de servidores em 
alguns setores; fez indicação verbal. Vereador Geibison Silva de Matos; solicitou nova convocação do 
secretário do setor rodoviário para prestar os esclarecimentos solicitados através de requerimento, 
diante da justificativa do mesmo pelo não comparecimento anteriormente; fez requerimento verbal 
solicitando cópia de todas as transferências bancárias que comprovem os pagamentos ao consórcio 
intermunicipal; criticou a administração pela falta de planejamento na execução dos serviços, por não 
cumprir promessas de campanha e também por não providenciar a contratação de mais servidores 
em alguns setores que necessitam; relatou algumas situações ocorridas com atitudes desumanas da 
administração para com os munícipes, enquanto ocorrem gastos altíssimos em benefício do prefeito 
e família. Vereador Vilmar de Almeida; manifestou apoio aos pronunciamentos dos vereadores com 
relação a cessão dos maquinários e implementos aos grandes produtores; sugeriu a elaboração de um 
projeto proibindo o empréstimo aos grandes produtores; relatou fato ocorrido que o motivaram a 
fazer a referida sugestão; comentou a necessidade urgente de mudança no trânsito da Rua Robson 
Alves Ferreira, relatou fatos que presenciou e ocasionam prejuízos ao município e colocam em risco 
as pessoas que trafegam pelo local. Vereador Thiago Epifânio da Silva; comentou o caso levantado 
pelos vereadores quanto ao mau uso por parte de alguns grandes produtores de equipamentos do 
município; concordou que deve haver mais rigor quando ocorrer a cessão; manifestou apoio às 
cobranças para instalação de abastecedores de água e criticou a falta de solução para o problema. 
Ninguém mais para fazer uso da palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. 
Comentou a existência de uma lei municipal que beneficia o pequeno produtor, porém, muitas vezes 
não conseguem utilizar-se do mesmo; criticou o prefeito por vetar um projeto de sua autoria, o qual 
readequava a lei mencionada melhorando o benefício para os pequenos produtores; fez críticas ao 
secretário da agricultura por não dar respaldo aos que mais necessitam de incentivo; ressaltou a falta 
de planejamento em várias secretarias; fez cobranças ao setor da vigilância sanitária na execução de 
alguns serviços e comentou algumas situações que envolvem este setor; apoiou o pronunciamento do 
Vereador Vilmar com relação a situação da Rua Robson Alves Ferreira. 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. 065/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, 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 Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Valdemar Hort, Celso Kusminski, Antonio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun 
e Geibison Silva de Matos. 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: Requerimento de autoria do Senhor João Aparecido de Assis Filho solicitando 
o direito de uso da Tribuna Livre da Câmara para prestar esclarecimentos com relação a entidade do 
Conselho Tutelar e fazer agradecimentos; Ofício encaminhado pelo Conselho Tutelar solicitando o 
mapa do município; Ofício da Prefeitura Municipal encaminhando resposta ao requerimento nº. 
030/2019 de autoria do vereador Flávio Prachun, requerendo esclarecimentos com relação às 
máquinas de costura do município que se encontram sem condições de uso; Ofícios da prefeitura 
municipal encaminhando leis sancionadas e projetos de leis; Indicação nº. 050/2019 de autoria do 
vereador Fabrício Dolla dos Santos - apresentou a indicação que após dado ciência ao Soberano 
Plenário, seja encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal AUGUSTO CICATTO, solicitando que o mesmo interceda junto ao órgão competente, 
visando com a maior brevidade possível, sejam tomadas as providências necessárias para  o controle 
de formiga cortadeira que se encontram no gramado da praça municipal do município, de forma a 
minimizar sua ação e reduzir os prejuízos por ela causados; Indicação nº. 051/2019 de autoria do 
vereador Flávio Prachun - apresentou a indicação que após dado ciência ao Soberano Plenário, seja 
encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal AUGUSTO 
CICATTO, com cópia ao ilustríssimo secretário do setor rodoviário, para que o mesmo proceda a 
restauração com cascalhamento do carreador que dá acesso à propriedade da Senhora Terezinha 
Xavier, localizada na comunidade do Rio Claro; Requerimento nº. 031/2019 de autoria do vereador 
Geibison Silva de Matos - REQUER que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado 
expediente ao Senhor Prefeito Municipal Augusto Aparecido Cicatto, solicitando do mesmo que 
determine ao setor competente, o envio de cópias de todas as transferências bancárias que 
comprovem os devidos pagamentos do município ao Consórcio Intermunicipal; Projeto de Lei sob nº 
067/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Suplementar POR CANCELAMENTO no Orçamento do Município 
de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; Projeto de Lei sob nº 
068/2019 – SÚMULA: Abre Crédito suplementar por PROVÁVEL EXCESSO DE ARRECADAÇÃO para o 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras 
providências; Projeto de Lei sob nº 069/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Suplementar por SUPERÁVIT 
FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o 
exercício financeiro de 2019 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 
então, convidou o Senhor João Aparecido de Assis Filho para fazer uso da Tribuna Livre, para a qual o 
mesmo requereu com o objetivo de prestar esclarecimentos relacionados ao trabalho do Conselho 
Tutelar e fazer agradecimentos aos munícipes que se fizeram presente na eleição para nova diretoria 
do Conselho. Logo após, o presidente passou para a ORDEM DO DIA: Requerimento nº. 031/2019 de 
autoria do vereador Geibison Silva de Matos - REQUER que, após lido e aprovado em plenário, seja 
encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal Augusto Aparecido Cicatto, solicitando do 
mesmo que determine ao setor competente, o envio de cópias de todas as transferências bancárias 
que comprovem os devidos pagamentos do município ao Consórcio Intermunicipal; que posto em 
única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; Projeto de Lei nº. 066/2019 – SÚMULA: 
Abre Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício 
financeiro de 2019 e dá outras providências; que posto em terceira discussão e votação, foi aprovado 
por unanimidade; Projeto de Lei sob nº 067/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Suplementar POR 
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CANCELAMENTO no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 
e dá outras providências; que posto em primeira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; 
Projeto de Lei sob nº 068/2019 – SÚMULA: Abre Crédito suplementar por PROVÁVEL EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 
2019 e dá outras providências; que posto em primeira discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade; Projeto de Lei sob nº 069/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Suplementar por SUPERÁVIT 
FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o 
exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; que posto em primeira discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, o presidente convidou 
o Senhor Idemar Beleti para adentrar o plenário, com o fim de prestar os esclarecimentos solicitados 
pelos vereadores com relação aos serviços de restauração do carreador que dá acesso a propriedade 
do senhor Sidney Alberton conforme convocação da câmara. Posicionado, o Secretário colocou-se à 
disposição para os esclarecimentos. Indagado pelo vereador Geibison Silva de Matos sobre: 1º O 
porquê da demora em atender a convocação para prestar os esclarecimentos; 2º Qual foi a data de 
execução dos serviços em questão; 3º Quantos servidores estavam presentes para a execução dos 
serviços; 4º Se prefeito Augusto Cicato se encontrava no local e se o mesmo dirigiu o rolo 
compactador. Seguindo a ordem das indagações, o secretário respondeu: 1º Não ser obrigado a 
responder à pergunta quanto a demora para prestar os esclarecimentos; 2º Não se recordar da data 
de execução dos serviços; 3º Que estavam presentes no dia da execução dos serviços uns quatro 
servidores; 4º Que o prefeito se encontrava no local e que dirigiu o rolo compactador. Questionado 
pelo vereador Thiago Epifânio da Silva sobre o secretário ter conhecimento da real localização da 
propriedade, mais para o município de Ariranha do Ivaí ou município de Manoel Ribas, o secretário 
respondeu não ter conhecimento. O vereador Flavio Prachun se manifestou, ressaltando algumas 
contradições entre o que foi declarado pelo secretário em documento físico com a realidade dos fatos, 
ao qual o secretário disse não ter nada a declarar. Em resposta a indagação do vereador Celso 
Kusminski sobre a propriedade em que foram realizados os serviços em questão, ser a mesma que 
pertenceu ao senhor Antonio Rangel, o qual inclusive foi candidato a vereador em eleições passadas 
pelo município de Manoel Ribas, o secretário afirmou ser a mesma. Ninguém mais querendo fazer 
questionamentos, o presidente agradeceu o secretário pelo atendimento à convocação e em seguida 
passou para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. Fizeram uso da palavra: Vereador Valdemar 
Hort; parabenizou os novos eleitos como membros do Conselho Tutelar; fez cobranças de serviços ao 
setor rodoviário. Vereador Celso Kusminski; comentou a importância do atendimento às convocações 
feitas pelos vereadores; fez críticas ao executivo por algumas vezes descumprir a lei; parabenizou a 
todos que participaram da eleição para o conselho tutelar; criticou a administração por não atender a 
solicitação dos membros do CONSEG quanto a aquisição de câmeras de segurança; enalteceu o 
trabalho realizado pelos membros; questionou sobre onde estão sendo gastos os recursos devolvidos 
pela câmara ao executivo. Vereador Vilmar de Almeida; parabenizou a todos os envolvidos no evento 
promovido pela APAE e também a todos que participaram na eleição para o Conselho Tutelar 
enaltecendo o trabalho que os membros realizam; pediu apoio da população em geral aos membros 
do CONSSEG e também enalteceu o serviço realizado pelo mesmo; fez indicação verbal. Vereador 
Geibison Silva de Matos; fez indicações e requerimentos verbais; comentou e criticou os 
esclarecimentos prestados pelo Senhor Idemar Beleti, secretário do setor rodoviário; comentou e 
ressaltou o descaso com que o prefeito e o secretário mencionado tratam os vereadores e a 
população; cobrou providências por parte do jurídico da câmara quanto a algumas questões que 
envolvem o Ministério Público; parabenizou a todos que concorreram para a eleição do conselho 
tutelar e aos eleitos. Vereador Antonio Marcos Vicentino; parabenizou os eleitos como membros para 
o Conselho Tutelar; enalteceu o trabalho que realizam; comentou ter sido evasiva os esclarecimentos 
prestados pelo secretário do setor rodoviário; cobrou serviços por parte do setor; convidou a todos 
para participarem de um vento que será realizado na comunidade onde reside. Vereador Flávio 
Prachun; apoiou as indicações e requerimentos apresentados; criticou a administração em virtude da 
maneira com que conduz os trabalhos; parabenizou os eleitos para o Conselho Tutelar e enalteceu os 
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serviços que prestam ao município; ressaltou falha que ocorreu no dia da eleição; manifestou apoio 
ao CONSEG; comentou e criticou a resposta encaminhado pelo executivo ao requerimento de sua 
autoria com relação as máquinas de costura pertencentes ao município. Ninguém mais querendo fazer 
uso da palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Parabenizou os eleitos como 
membros do Conselho Tutelar; apoiou o pronunciamento do vereador Flávio Prachun com relação as 
falhas que ocorreram no dia da eleição e comentou o fato; parabenizou e enalteceu os membros do 
CONSEG pelo trabalho que realizam voluntariamente; parabenizou a todos os envolvidos no evento 
realizado pela APAE; fez indicação verbal; comentou os esclarecimentos feitos verbalmente pelo 
secretário do setor rodoviário, mesmo tendo ele, protocolado documento na secretaria da câmara;; 
enalteceu as pessoas que comparecem nas sessões da câmara e ressaltou a importância da 
participação da população. 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. 066/2019 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, 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 Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, Valdemar 
Hort, Celso Kusminski, Antonio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun e Geibison 
Silva de Matos. 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 sob nº 067/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Suplementar POR CANCELAMENTO 
no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 e dá outras 
providências; que posto em segunda discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; Projeto de 
Lei sob nº 068/2019 – SÚMULA: Abre Crédito suplementar por PROVÁVEL EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 
2019 e dá outras providências; que posto em segunda discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade; Projeto de Lei sob nº 069/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Suplementar por SUPERÁVIT 
FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o 
exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; que posto em segunda discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerro a 
sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
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ATA Nº. 067/2019 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, precisamente as 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 Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Valdemar Hort, Celso Kusminski, Antonio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun 
e Geibison Silva de Matos. 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 sob nº 067/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Suplementar POR 
CANCELAMENTO no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 
e dá outras providências; que posto em terceira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; 
Projeto de Lei sob nº 068/2019 – SÚMULA: Abre Crédito suplementar por PROVÁVEL EXCESSO DE 
ARRECADAÇÃO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 
2019 e dá outras providências; que posto em terceira discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade; Projeto de Lei sob nº 069/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Suplementar por SUPERÁVIT 
FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o 
exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; que posto em terceira discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerro a 
sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
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ATA Nº. 068/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA   
Aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, 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 Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Valdemar Hort, Celso Kusminski, Antonio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun 
e Geibison Silva de Matos. 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: Ofício do Tribunal de contas referente Acórdão de Parecer Prévio relativo às 
contas do executivo do ano de 2018; Solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social para 
apoio operacional e resolutivo de benefício social para uma família em situação de vulnerabilidade; 
Ofícios da prefeitura municipal encaminhando leis sancionadas balancete financeiro referente mês de 
setembro; Ofício da prefeitura municipal em resposta ao requerimento nº. 031/2019 de autoria do 
vereador Geibison Silva de Matos, referente envio de cópias de todas as transferências bancárias que 
comprovem os devidos pagamentos do município de Ariranha do Ivaí, junto ao Consórcio 
Intermunicipal; Indicação nº. 052/2019 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos - apresentou 
a indicação que após dado ciência ao Soberano Plenário, seja encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO 
ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal AUGUSTO CICATTO, com cópia ao ilustríssimo secretário 
do setor de obras, mostrando a necessidade de proceder a demolição das árvores de pinos localizadas 
na entrada do Jardim Bela Vista, uma vez que na estrutura que se encontram colocam em risco o bem 
estar físico das pessoas que trafegam pelo local; Indicação nº. 053/2019 de autoria do vereador 
Geibison Silva de Matos - apresentou a indicação que após dado ciência ao Soberano Plenário, seja 
encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal AUGUSTO 
CICATTO, com cópia ao ilustríssimo secretário do setor de obras, mostrando a necessidade de 
proceder a instalação de uma grade de proteção na boca de lobo localizada próximo a entrada do 
Jardim Bela Vista, mais precisamente da residência do senhor Pedro Garcia e desta forma, prevenir 
futuros acidentes com pessoas que trafegam próximo ao local; Indicação nº. 054/2019 de autoria do 
vereador Vilmar de Almeida - apresentou a indicação que após dado ciência ao Soberano Plenário, 
seja encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal AUGUSTO 
CICATTO, com cópia ao Ilustríssimo Secretário Municipal do Setor de Obras, mostrando a necessidade 
de proceder a colocação de um portão para entrada na Escola Municipal, sentido a Rua Benjamim 
Batista Pires, mais precisamente em frente ao corredor de entrada, na divisa do muro com a cerca; 
Requerimento nº. 032/2019 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos - REQUER que, após lido 
e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal Augusto 
Aparecido Cicato, solicitando do mesmo que determine ao setor competente encaminhar a esta Casa 
de Leis, esclarecimentos do porquê vários moradores da comunidade do Quinhentos Alqueires estão 
sem receber água encanada em suas residências; Requerimento nº. 033/2019 de autoria do vereador 
Geibison Silva de Matos -REQUER que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado 
expediente ao Senhor Prefeito Municipal Augusto Aparecido Cicato, solicitando do mesmo que 
determine ao setor competente encaminhar a esta Casa de Leis, Parecer Técnico referente a 
padronização de todos os redutores de velocidade existentes dentro da área urbana do município; 
Requerimento nº. 034/2019 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos -REQUER que, após lido 
e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal Augusto 
Aparecido Cicato, solicitando do mesmo que determine ao setor competente encaminhar a esta Casa 
de Leis, cópia de todas as transferências bancárias que comprovem os devidos pagamentos do 
município junto a todos os Consórcios Intermunicipais com os quais possui parceria. 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. 032/2019 de autoria 
do vereador Geibison Silva de Matos - REQUER que, após lido e aprovado em plenário, seja 
encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal Augusto Aparecido Cicato, solicitando do 
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mesmo que determine ao setor competente encaminhar a esta Casa de Leis, esclarecimentos do 
porquê vários moradores da comunidade do Quinhentos Alqueires estão sem receber água encanada 
em suas residências; Requerimento nº. 033/2019 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos -
REQUER que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal Augusto Aparecido Cicato, solicitando do mesmo que determine ao setor competente 
encaminhar a esta Casa de Leis, Parecer Técnico referente a padronização de todos os redutores de 
velocidade existentes dentro da área urbana do município; Requerimento nº. 034/2019 de autoria do 
vereador Geibison Silva de Matos -REQUER que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado 
expediente ao Senhor Prefeito Municipal Augusto Aparecido Cicato, solicitando do mesmo que 
determine ao setor competente encaminhar a esta Casa de Leis, cópia de todas as transferências 
bancárias que comprovem os devidos pagamentos do município junto a todos os Consórcios 
Intermunicipais com os quais possui parceria; todos colocados em única 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; comentou as indicações e requerimentos de sua autoria expondo os motivos; fez críticas 
ao executivo por criar situações tentando retardar e dificultar os trabalhos na câmara. Vereador 
Antonio Marcos Vicentino; manifestou apoio as indicações; ressaltou o requerimento de autoria do 
vereador Geibison Silva de Matos com relação a solicitação de parecer técnico dos quebra-molas 
existentes na área urbana do município; fez cobranças de indicações para restauração e 
cascalhamento de carreadores que são prioridades; agradeceu a todos que prestigiaram o evento que 
ocorreu na comunidade onde o mesmo reside. Vereador Celso Kusminski; apoiou e ressaltou o 
pronunciamento do vereador Antonio Marcos Vicentino com relação aos serviços de restauração e 
cascalhamento dos carreadores; fez críticas ao executivo por não atender a população como é 
necessário; relatou situação ocorrida com alguns munícipes por não receber atendimento por parte 
da administração; parabenizou aos organizadores do evento realizado na comunidade do Bairro Bom 
Jesus. Vereador Vilmar de Almeida; apoiou e enalteceu o requerimento de autoria do vereador 
Geibison Silva de Matos com relação a solicitação de parecer técnico dos quebra-molas existentes na 
área urbana do município; comentou a indicação de sua autoria. Ninguém mais querendo fazer uso 
da palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Parabenizou todos os professores 
pela passagem do dia em comemoração à profissão; comentou os motivos que causaram a falta de 
água na comunidade do Quinhentos Alqueires; relatou cobranças que recebe de munícipes; cobrou 
mais empenho do responsável pelo departamento de vigilância sanitária quanto a fiscalização nas 
minas de água; manifestou apoio às indicações para restauração de carreadores; fez críticas aos 
secretários que trabalham com pretensão política; informou a liberação de recurso para aquisição de 
mais um ônibus escolar através de emenda do Deputado Rubens Bueno. 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. 069/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA  
Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, 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 Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Valdemar Hort, Celso Kusminski, Antonio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun 
e Geibison Silva de Matos. 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: Ofício da prefeitura municipal encaminhando projeto de lei; Ofício da 
prefeitura municipal encaminhando solicitação de cópia da ata da sessão ordinária do dia 08/10/2019; 
Indicação nº. 055/2019 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos - apresentou a indicação que 
após dado ciência ao Soberano Plenário, seja encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao 
excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal AUGUSTO APARECIDO CICATTO, com cópia ao ilustríssimo 
secretário do setor de rodoviário, mostrando a necessidade de proceder serviço de cacalhamento no 
carreador que dá acesso à propriedade do Senhor Ronaldo José dos Santos, localizado na comunidade 
do Rio Claro; Requerimento nº. 035/2019 de autoria de todos os vereadores - REQUEREM que, após 
lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal com cópia 
ao ilustríssimo Secretário de Agricultura, senhor Sérgio Januário de Moraes, solicitando do mesmo que 
determine ao secretário nominado, A COMPARECER nesta Casa de Leis na sessão ordinária do próximo 
dia 28, a fim de prestar esclarecimentos relacionados a questões que envolvem prestação de serviços 
a pequenos produtores, empréstimos de implementos e máquinas agrícolas de propriedade do 
município a particulares e procedimentos para manutenção destes; Projeto de Lei nº. 070/2019 – 
SÚMULA: Abre Crédito Suplementar POR CANCELAMENTO no Orçamento do Município de Ariranha 
do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 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. 035/2019 de autoria de todos os 
vereadores - REQUEREM que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao 
Senhor Prefeito Municipal com cópia ao ilustríssimo Secretário de Agricultura, senhor Sérgio Januário 
de Moraes, solicitando do mesmo que determine ao secretário nominado, A COMPARECER nesta Casa 
de Leis na sessão ordinária do próximo dia 28, a fim de prestar esclarecimentos relacionados a 
questões que envolvem prestação de serviços a pequenos produtores, empréstimos de implementos 
e máquinas agrícolas de propriedade do município a particulares e procedimentos para manutenção 
destes; que posto em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade e Projeto de Lei nº. 
070/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Suplementar POR CANCELAMENTO no Orçamento do Município 
de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; que posto 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 Valdemar Hort; ressaltou a importância dos esclarecimentos com relação aos 
serviços que são realizados a grandes produtores; fez indicação verbal; comentou o problema de falta 
de energia elétrica no barracão da associação de produtores da comunidade do Alecrin; comentou os 
riscos que correm quem utiliza o local; ressaltou a liberação de recursos para construção de mais uma 
ponte de concreto; fez críticas a gestores anteriores. Vereador Flávio Prachun; apoiou o 
pronunciamento do vereador Valdemar Hort com relação a situação que se encontra o barracão da 
associação dos produtores da comunidade do Alecrin; fez críticas ao executivo; comentou as 
reclamações que recebe de produtores pelo fato de alguns serviços realizados por tratoristas serem 
cobrados; ressaltou que há servidor lotado no setor recebendo gratificação para fazer o serviço 
mesmo após o horário de expediente; cobrou a administração para tomar providências com relação 
ao acúmulo de plantões que estão sobrecarregando alguns funcionários. Vereador Celso Kusminski; 
relatou algumas providências que estão sendo tomadas com relação a falta de água na comunidade 
do Quinhentos Alqueires; ressaltou a necessidade de a prefeitura estar fazendo a manutenção para 
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evitar que tal situação aconteça. Vereador Geibison Silva de Matos; comentou o requerimento de 
autoria de todos os vereadores; fez críticas ao secretário de agricultura em virtude da maneira como 
conduz os serviços do setor; relatou alguns fatos ocorridos e que são imoral; ressaltou haver inversão 
de valores por parte da administração, uma vez que beneficia pessoas que tem melhores condições 
deixando de atender quem realmente precisa; comentou a indicação de sua autoria; fez 
agradecimento ao secretário de obras por serviços realizados; apoiou o pronunciamento do vereador 
Flávio Prachun com relação a sobrecarga de horário de serviços que alguns servidores sofrem; apoiou 
o pronunciamento do vereador Valdemar Hort com relação a situação do barracão da associação dos 
produtores da comunidade do Alecrin; criticou o executivo por não dar condições adequadas de 
segurança aos servidores que trabalham no setor de serviços gerais. Ninguém mais querendo fazer 
uso da palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Ressaltou a necessidade de 
explicações por parte do secretário de agricultura com relação a questões que envolvem serviços com 
maquinários e implementos, sendo que o setor está atendendo grandes produtores e deixando os que 
realmente necessitam; comentou o problema de falta de água na comunidade do Quinhentos 
Alqueires e informou que estão sendo tomadas as providências; ressaltou as dificuldades dos 
moradores; fez cobranças de serviços ao setor de obras; relatou cobranças que recebe de moradores; 
comentou a falta de servidores em alguns setores e ressaltou a necessidade da contração. 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. 070/2019 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
Aos vinte e três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, 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 Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Valdemar Hort, Celso Kusminski, Antonio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun 
e Geibison Silva de Matos. 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. 070/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Suplementar POR 
CANCELAMENTO no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 
e dá outras providências; que posto em segunda discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 
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. 071/2019 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, 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 Thiago Epifânio da Silva, Vilmar 
de Almeida, Valdemar Hort, Celso Kusminski, Antonio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, 
Flávio Prachun e Geibison Silva de Matos. 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. 070/2019 – SÚMULA: Abre Crédito Suplementar POR 
CANCELAMENTO no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2019 
e dá outras providências; que posto em terceira discussão e votação foi aprovado por unanimidade. 
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. 072/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA  
Aos vinte e nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, 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 Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Valdemar Hort, Celso Kusminski, Antonio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun 
e Geibison Silva de Matos. 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 respostas aos requerimentos 
sob nº. 025, 032 e 034/2019 encaminhados por esta Casa; Indicação nº. 056/2019 de autoria do 
vereador Vilmar de Almeida - apresentou a indicação que após dado ciência ao Soberano Plenário, 
seja encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal AUGUSTO 
CICATTO, mostrando a necessidade de proceder determinação estabelecendo estacionamento 
proibido sentido direito beirando o cemitério municipal na rua paralela ao Jardim Bela Vista; Indicação 
nº. 057/2019 de autoria do vereador Flávio Prachun - apresentou a indicação que após dado ciência 
ao Soberano Plenário, seja encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal AUGUSTO APARECIDO CICATTO, para que o mesmo faça um estudo viabilizando o 
aumento da rede de energia elétrica no cemitério municipal; Requerimento nº. 036/2019 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 
encaminhar a esta Casa de Leis, cópia de toda a documentação que regulariza a cessação da Escola 
Municipal localizada na comunidade de Nova Aliança neste município; Requerimento nº. 037/2019 de 
autoria de todos os vereadores - REQUEREM que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado 
expediente ao Senhor Prefeito Municipal com cópia ao ilustríssimo Secretário do setor de Saúde, 
senhor Sebastião Derneis, solicitando do mesmo que determine ao secretário nominado e/ou outro 
responsável, que encaminhe a esta Casa de Leis, cópia do projeto e da ART referente a obra da 
platibanda executada sob o beiral do prédio do posto de saúde do município, bem como prestar 
esclarecimentos do porquê foi demolida. 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. 036/2019 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 encaminhar a esta Casa de Leis, cópia de 
toda a documentação que regulariza a cessação da Escola Municipal localizada na comunidade de 
Nova Aliança neste município; Requerimento nº. 037/2019 de autoria de todos os vereadores - 
REQUEREM que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal com cópia ao ilustríssimo Secretário do setor de Saúde, senhor Sebastião Derneis, 
solicitando do mesmo que determine ao secretário nominado e/ou outro responsável, que encaminhe 
a esta Casa de Leis, cópia do projeto e da ART referente a obra da platibanda executada sob o beiral 
do prédio do posto de saúde do município, bem como prestar esclarecimentos do porquê foi 
demolida; ambos colocados em única discussão e votação e aprovados por unanimidade. Não havendo 
mais matérias para a ordem do dia, o presidente convidou o Senhor Sérgio Januário de Moraes, 
Secretário de Agricultura e Meio Ambiente, para adentrar o plenário, com o fim de prestar os 
esclarecimentos solicitados pelos vereadores relacionados a questões que envolvem prestação de 
serviços a pequenos produtores, empréstimos de implementos e máquinas agrícolas de propriedade 
do município a particulares e procedimentos para manutenção destes, conforme convocação da 
câmara. Posicionado, o Secretário colocou-se à disposição para os questionamentos. Após os 
esclarecimentos prestados pelo secretário às indagações feitas pelos Nobres Edis desta Casa, o 
presidente deixou a palavra para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. Fizeram uso da palavra: 
Vereador Vilmar de Almeida; prestou condolências às famílias enlutadas no decorrer da semana 
anterior; parabenizou o secretário do setor de obras por serviços realizados; enalteceu a pessoa do 
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presidente da câmara por ter respeitado o dia do servidor público estabelecendo ponto facultativo; 
fez críticas ao executivo por tomar atitudes desrespeitando os servidores do município; relatou os 
motivos; comentou o requerimento de sua autoria; fez agradecimentos ao secretário do setor de 
saúde; parabenizou a diretora do departamento de transporte escolar pelo desempenho à frente do 
setor; fez críticas ao setor de licitação devido a maneira como conduzem os trabalhos. Vereador Celso 
Kusminski; prestou condolências às famílias enlutadas; parabenizou os deputados que se 
empenharam para destinar a receita de quase um milhão de reais provenientes do leilão do presal ao 
município; criticou os políticos que estão tentando acabar com os municípios pequenos; manifestou 
repúdio; comunicou que haverá reunião do CONSEG e ressaltou a importância da participação de 
todos; comentou o requerimento de autoria de todos os vereadores. Vereador Valdemar Hort; 
manifestou votos de pesar às famílias enlutadas. Vereador Geibison Silva de Matos; prestou 
condolências às famílias enlutadas; ressaltou a perda do ex vereador Antonio Alves de Souza; solicitou 
agilidade em projeto de lei proibindo o empréstimo de maquinários e implementos aos grandes 
produtores; apoiou o pronunciamento do vereador Celso Kusminski; fez críticas ao prefeito; enalteceu 
o secretário do setor de agricultura pelos esclarecimentos feitos; comentou o requerimento de autoria 
de todos os vereadores e ressaltou o requerimento de autoria do vereador Vilmar de Almeida; 
enalteceu os trabalhos que são realizados na câmara; ressaltou a falta de respaldo por parte do 
prefeito junto ao setor de licitação. Vereador Antonio Marcos Vicentino; prestou condolências às 
famílias enlutadas; criticou o executivo por desrespeitar a pessoa do saudoso ex vereador Antonio 
Alves de Souza não cancelando o torneio municipal que estava sendo realizado; agradeceu o secretário 
do setor de agricultura pelos esclarecimentos prestados; comentou serviços que precisam ser 
realizados pelo executivo; fez críticas ao secretário rodoviário. Vereador Flávio Prachun; prestou 
condolências às famílias enlutadas; parabenizou os servidores pela passagem do dia comemorativo; 
fez agradecimentos aos servidores do setor de saúde, Sandro e Roni por terem prontamente atendido 
solicitação de primeiros socorros; enalteceu os secretários Sérgio Januário de Moraes e Idemar Beleti 
por terem feitos os esclarecimentos aos vereadores de forma verdadeira; criticou a demora nos 
serviços do setor de licitação; comentou as indicações de sua autoria. Ninguém mais querendo fazer 
uso da palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Manifestou condolências às 
famílias enlutadas; ressaltou o pronunciamento do vereador Vilmar de Almeida com relação aos 
servidores públicos, enaltecendo-os; cobrou providências na solução do problema de falta de água na 
comunidade do Quinhentos Alqueires; relatou os transtornos causados devido a falta de água na 
localidade; enalteceu o secretário Sérgio Januário de Moraes pelos esclarecimentos prestados e por 
continuar no recinto da câmara; ressaltou o valor da receita originário do leilão do presal; informou 
salto 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. 
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ATA Nº. 073/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos quatro dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, 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 Vilmar de Almeida, Valdemar Hort, Celso 
Kusminski, Antonio Marcos Vicentino, Flávio Prachun e Geibison Silva de Matos. Estavam ausentes os 
vereadores 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 
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; Ofícios da prefeitura municipal encaminhando respostas aos 
requerimentos sob nº. 033, 036 e 037/2019; Requerimento nº. 038/2019 de autoria do Vereador 
Geibison Silva de Matos - REQUER que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado 
expediente ao Senhor Prefeito Municipal Augusto Aparecido Cicatto, solicitando do mesmo que 
encaminhe a esta Casa de Leis, cópia da regulamentação da Lei nº. 784/2018 de 22/10/2018, bem 
como apresentar relatórios dos serviços de execução da referida lei. Terminada a leitura do 
expediente, deixou a palavra livre com relação a matéria lida. O vereador Geibison Silva de Matos 
usando a palavra comentou e justificou o requerimento de sua autoria. Ninguém mais querendo fazer 
uso da palavra, o presidente passou para a ORDEMM DO DIA: Requerimento nº. 038/2019 de autoria 
do Vereador Geibison Silva de Matos - REQUER que, após lido e aprovado em plenário, seja 
encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal Augusto Aparecido Cicatto, solicitando do 
mesmo que encaminhe a esta Casa de Leis, cópia da regulamentação da Lei nº. 784/2018 de 
22/10/2018, bem como apresentar relatórios dos serviços de execução da referida lei; que posto em 
única 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 o problema de falta de água em algumas 
comunidades; fez críticas ao prefeito por não tomar as providências necessárias que visem melhorias 
para a população; ressaltou a necessidade de ações concretas; criticou o secretário de agricultura por 
encaminhar a câmara informações incompletas; relatou alguns itens que observou na documentação; 
fez requerimento verbal. Vereador Celso Kusminski; apoiou o requerimento do vereador Geibison 
Silva de Matos com relação a solicitação das fichas de controle de fornecimento de equipamento de 
proteção individual; relatou a importância da utilização dos equipamentos por trabalhadores; 
ressaltou a necessidade de criação de uma CIPA no município; comentou o problema da falta de água 
em algumas comunidades; fez críticas ao prefeito por não dar condições de trabalho aos funcionários 
que fazem as manutenções necessárias; ressaltou os perigos que a população corre devido a 
negligência por parte do prefeito; fez requerimento verbal; comentou ter presenciado uma situação 
de improbidade por parte do prefeito. Vereador Vilmar de Almeida; apoiou o pronunciamento do 
vereador Geibison com relação as diferenças de valores nas cobranças de serviços de horas máquinas; 
ressaltou a necessidade de investigação para averiguar o porquê das diferenças; comentou a 
importância do uso de equipamentos de proteção individual e da criação de uma CIPA; apoiou o 
requerimento de autoria do vereador Celso Kusminki com relação a solicitação de cópias de todas as 
notas de despesas com oficinas mecânicas. Vereador Flávio Prachun; enalteceu o desempenho dos 
atletas do município nos jogos dos javis; criticou o prefeito por não dar suporte para que os atletas 
possam treinar; ressaltou a falta de condições de trabalho aos servidores; parabenizou o vereador 
Vilmar de Almeida por tomar posição em favor da população. Vereador Valdemar Hort; apoiou os 
requerimentos apresentados; cobrou a execução de serviços por parte do setor de obras; criticou o 
secretário do setor rodoviário por não executar serviços na comunidade do Barraquinha, 
desrespeitando ordens do prefeito; comentou o problema de falta de água em algumas comunidades; 
criticou a administração por não investir em abastecedores de água. Vereador Antonio Marcos 
Vicentino; apoiou os requerimentos e indicações; fez críticas a administração; enalteceu os atletas do 
município; fez cobranças de indicações que ainda não foram atendidas, ressaltou o descaso da 
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administração por não adquirir equipamentos para a capela mortuária. Ninguém mais para fazer uso 
da palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Fez indicações verbais; 
parabenizou todos os atletas que participaram dos jogos; comentou um trabalho realizado na 
prefeitura durante a gestão do ex prefeito Carlos Bandiera de Matos que envolveu procedimentos 
para segurança dos servidores; ressaltou os motivos que resultam no problema de falta de água em 
várias comunidades; cobrou maior empenho nos trabalhos por parte do secretário do setor de 
agricultura e meio ambiente; criticou a falta de investimento em construção de abastecedores e 
também a não construção das casas populares mesmo tendo o material necessário. 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. 074/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, 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 Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Valdemar Hort, Celso Kusminski, Antonio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun 
e Geibison Silva de Matos. 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 balancete financeiro 
referente mês de outubro, anteprojeto de lei e projetos de leis; Indicação nº. 058/2019 de autoria do 
vereador Fabrício Dolla dos Santos - apresentou a indicação que após dado ciência ao Soberano 
Plenário, seja encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal AUGUSTO APARECIDO CICATTO, solicitando que o mesmo determine ao setor competente, 
proceder a construção de dois banheiros públicos nas proximidades da praça municipal; Indicação nº. 
059/2019 de autoria do vereador Fabrício Dolla dos Santos – apresentou a indicação que após dado 
ciência ao Soberano Plenário, seja encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal AUGUSTO APARECIDO CICATTO, solicitando que o mesmo determine ao setor 
competente, solicitando que o mesmo determine ao setor competente, proceder a construção de uma 
escadaria de acesso no barranco localizado entre a praça municipal e ginásio municipal de esportes; 
Requerimento nº. 039/2019 de autoria do Vereador Geibison Silva de Matos – REQUER que, após lido 
e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal Augusto 
Aparecido Cicatto, solicitando do mesmo que determine ao setor competente enviar a esta Casa de 
Leis, cópia das fichas de controle de fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), de 
todos os servidores que necessitam utilizá-los; Requerimento nº. 040/2019 de autoria do Vereador 
Geibison Silva de Matos - REQUER que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado 
expediente ao Senhor Sérgio Januário de Moraes, solicitando do mesmo que envie a esta Casa de Leis, 
informações sobre quais são os critérios usados para cobrança de valores referentes aos serviços 
realizados a terceiros com maquinários e implementos de propriedade do município; Requerimento 
nº. 041/2019 de autoria do Vereador Celso Kusminski - REQUER que, após lido e aprovado em 
plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal Augusto Aparecido Cicatto, 
solicitando do mesmo que determine ao setor competente enviar a esta Casa de Leis, cópia de todas 
as notas de despesas com aquisição de peças e prestação de serviços realizados nos veículos, 
transportes escolar, maquinários e implementos pertencentes ao município, referentes ao período de 
janeiro de 2017 até a presente data; Projeto de Lei nº. 008/2019 - SÚMULA: Institui o Programa de 
Prorrogação da Licença Maternidade e à Adotante no âmbito da Administração Autárquica e 
Fundacional do Poder Executivo do município de Ariranha do Ivaí e dá outras providências; Projeto de 
Lei nº. 071/2019 do Executivo - 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 

2019 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 072/2019 do Executivo - SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL 

Suplementar por CANCELAMENTO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício 

financeiro de 2019 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 então, 
passou a palavra ao prefeito municipal, Augusto Aparecido Cicatto que se fazia presente no plenário, 
o qual solicitou um espaço na sessão para fazer esclarecimentos com relação ao anteprojeto que 
dispõe sobre o Estatuto do Magistério do Município de Ariranha do Ivaí e com relação aos projetos nº. 
071/2019 referente a abertura de Crédito ESPECIAL Suplementar por SUPERÁVIT FINANCEIRO DO 
EXERCÍCIO ANTERIOR para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro 
de 2019 e Projeto de Lei nº. 072/2019 referente a abertura de Crédito ESPECIAL Suplementar por 
CANCELAMENTO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 
2019. Feitos os esclarecimentos, o prefeito se ausentou do recinto da câmara. Em seguida, o 
presidente passou para a ORDEM DO DIA: Requerimento nº. 039/2019 de autoria do Vereador 
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Geibison Silva de Matos – REQUER que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado 
expediente ao Senhor Prefeito Municipal Augusto Aparecido Cicatto, solicitando do mesmo que 
determine ao setor competente enviar a esta Casa de Leis, cópia das fichas de controle de 
fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPI), de todos os servidores que necessitam 
utilizá-los; que posto em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; Requerimento nº. 
040/2019 de autoria do Vereador Geibison Silva de Matos - REQUER que, após lido e aprovado em 
plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Sérgio Januário de Moraes, solicitando do mesmo 
que envie a esta Casa de Leis, informações sobre quais são os critérios usados para cobrança de valores 
referentes aos serviços realizados a terceiros com maquinários e implementos de propriedade do 
município; que posto em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; Requerimento nº. 
041/2019 de autoria do Vereador Celso  Kusminski - REQUER que, após lido e aprovado em plenário, 
seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal Augusto Aparecido Cicatto, solicitando do 
mesmo que determine ao setor competente enviar a esta Casa de Leis, cópia de todas as notas de 
despesas com aquisição de peças e prestação de serviços realizados nos veículos, transportes escolar, 
maquinários e implementos pertencentes ao município, referentes ao período de janeiro de 2017 até 
a presente data; que posto em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; Projeto de 
Lei nº. 008/2019 Legislativo - SÚMULA: Institui o Programa de Prorrogação da Licença Maternidade e 
à Adotante no âmbito da Administração Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do município 
de Ariranha do Ivaí e dá outras providências; que posto em primeira discussão e votação, foi aprovado 
por unanimidade. Os projetos nº. 071/2019 do Executivo - 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 2019 e dá outras providências e Projeto 072/2019 do Executivo - SÚMULA: Abre 

Crédito ESPECIAL Suplementar por CANCELAMENTO para o Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para 

o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências, foram retirados para análise a pedido dos 
vereadores Celso Kusminski, Flávio Prachun e Geibison Silva de Matos apoiados pelo vereador Vilmar 
de Almeida. 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 Celso Kusminski; criticou 
o prefeito por não prestar adequadamente os esclarecimentos com relação aos projetos de leis que 
se referem a serviços de recape asfáltico no centro da cidade;  criticou a obra de revitalização no 
centro comercial que ainda não foi concluída; ressaltou estar recebendo reclamações de várias 
pessoas que necessitam de atendimento odontológico no posto de saúde, porém, são informados que 
alguns aparelhos estão com defeito sem poder ser utilizados para os serviços; agradeceu o apoio dos 
vereadores ao requerimento de sua autoria. Vereador Vilmar de Almeida; manifestou apoio aos 
requerimentos e indicações; comentou o projeto que prorroga a licença maternidade para servidoras 
do município, o qual é de sua autoria juntamente com os vereadores Fabrício Dolla dos Santos e Thiago 
Epifânio da Silva; comentou ter recebido uma informação ainda não confirmada, de que estão sendo 
demitidos funcionários que prestam serviços para o Consórcio Público da Patrulha Rural e expôs sua 
preocupação se a informação for verídica. Vereador Thiago Epifânio da Silva; parabenizou a todos os 
participantes que se empenharam nos Jogos Abertos do Vale do Ivaí e enalteceu os vereadores que 
prestigiaram o evento. Vereador Antonio Marcos Vicentino; manifestou apoio as indicações 
apresentadas; parabenizou e enalteceu todos os atletas que participaram do Javis; comentou e 
ressaltou vários serviços de restauração e encascalhamento em diversos carreadores do município e 
também de serviços de limpeza nas ruas da zona urbana. Vereador Flávio Prachun; apoiou as 
indicações e requerimentos; fez indicações verbais; fez críticas à administração pela falta de apoio aos 
esportistas do município; enalteceu os atletas que participaram dos jogos; comentou a necessidade 
de melhores esclarecimentos com relação aos serviços de recape asfáltico no centro do município 
através do CINDEPAR. Vereador Geibison Silva de Matos; parabenizou e enalteceu os atletas que 
participaram do javis; expôs sua preocupação devido ao comentário do vereador Vilmar de Almeida 
com relação a informação recebida sobre a atual situação do Consórcio da Patrulha Rural; ressaltou a 
falta de respeito e comprometimento do prefeito em relação população do município; fez críticas aos 
responsáveis pela execução da obra de revitalização no centro comercial da cidade, pois, até presente 
data não concluíram os serviços. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o presidente passou 
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para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Parabenizou os atletas que participaram do javis e a todos que 
colaboraram para a realização do evento; comentou a necessidade de restauração e calçamento com 
pedras irregulares em diversas ruas do município; manifestou preocupação com relação a situação 
levantada pelo vereador Vilmar de Almeida sobre o consórcio da patrulha rural; informou que tomará 
as providências para obter mais informações com relação aos serviços de recape asfáltico 
apresentados pelo prefeito. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a 
sessão. Do que eu Nvea Oliveira que a subscrevi e assino. 
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 ATA Nº. 075/2019 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos onze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, 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 Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Valdemar Hort, Celso Kusminski, Antonio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun 
e Geibison Silva de Matos. 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. 008/2019 Legislativo - SÚMULA: Institui o Programa de Prorrogação da Licença 
Maternidade e à Adotante no âmbito da Administração Autárquica e Fundacional do Poder Executivo 
do município de Ariranha do Ivaí e dá outras providências; que posto em segunda discussão e votação, 
foi aprovado por unanimidade. 
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ATA Nº. 076/2019 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos doze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, 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 Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Valdemar Hort, Celso Kusminski, Antonio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun 
e Geibison Silva de Matos. 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. 008/2019 Legislativo - SÚMULA: Institui o Programa de Prorrogação da Licença 
Maternidade e à Adotante no âmbito da Administração Autárquica e Fundacional do Poder Executivo 
do município de Ariranha do Ivaí e dá outras providências; que posto em terceira discussão e votação, 
foi aprovado por unanimidade. 
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 ATA Nº. 077/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA 
 Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, 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 Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Valdemar Hort, Celso Kusminski, Antonio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun 
e Geibison Silva de Matos. 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: Ofício da prefeitura municipal encaminhando croqui das ruas que receberão 
aplicação de micro revestimento para conservação do pavimento asfáltico, a ser executada através do 
Consórcio Público Intermunicipal de Inovação e Desenvolvimento do Estado do Paraná –CINDEPAR; 
Indicação nº. 060/2019 de autoria do vereador Flávio Prachun - apresentou a indicação que após dado 
ciência ao Soberano Plenário, seja encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal AUGUSTO APARECIDO CICATTO, mostrando a necessidade de proceder serviços 
de roçada na estrada de calçamento com  pedras irregulares ligando a sede do município até a 
comunidade de Nova Aliança, mais precisamente até a chegada da propriedade do Senhor \João Ruiz, 
bem como fazer reparos na estrada que liga a sede do município até a entrada da comunidade do 
Salto do Ariranha; Indicação nº. 061/2019 de autoria do vereador Flávio Prachun - apresento a 
indicação que após dado ciência ao Soberano Plenário, seja encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO 
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal AUGUSTO APARECIDO CICATTO, mostrando a 
necessidade de proceder serviços de reforma na cancha de bocha existente na sede do município, 
bem como a construção de uma cancha de malha. 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. 071/2019 do Executivo - 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 2019 e dá outras providências e Projeto de Lei nº. 
072/2019 do Executivo - SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL Suplementar por CANCELAMENTO para o 
Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras 
providências; ambos colocados em primeira discussão 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 Flávio Prachun; comentou ter recebido reclamações de 
servidores em virtude da forma como o executivo está fazendo remanejamento de servidores; 
ressaltou a necessidade de contratação de mais servidores; manifestou indignação pela forma como 
a administração vem trabalhando; comentou os problemas que vem ocorrendo com os transportes 
escolares mesmo sendo bastante alta as despesas com manutenção. Vereador Celso Kusminski; 
ressaltou o descaso da administração com a população; comentou os problemas que vem ocorrendo 
com os transportes escolares enfatizando a necessidade de acionar o Conselho Tutelar; fez críticas ao 
executivo; ressaltou a necessidade de averiguação de possíveis irregularidades no executivo e das 
providências que devem ser tomadas pela câmara junto ao Ministério Público. Vereador Antonio 
Marcos vicentino; manifestou apoio às indicações; fez cobranças de diversos serviços que o prefeito 
prometeu mandar executar, mas que até agora nada foi feito; fez críticas à administração. Vereador 
Geibison Silva de Matos; ressaltou o descaso do executivo com servidores e população em geral; 
comentou atitudes inadequadas por parte de secretários para com alguns servidores; ressaltou a falta 
de pulso do prefeito à frente da administração e comentou gastos abusivos em alguns setores. 
Ninguém mais para fazer uso da palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. 
Manifestou condolências às famílias enlutadas; apoiou o pronunciamento dos vereadores com relação 
ao transporte escolar; comentou que o município possui vários veículos que podem ser utilizados no 
transporte de alunos; ressaltou a necessidade de agilidade nos processos de licitação; fez críticas ao 
secretário do setor rodoviário; apoiou o pronunciamento do vereador Celso Kusminski com relação a 
situação precária que se encontram várias ruas do município e solicitou providências urgentes; 
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ressaltou a importância da realização de concurso público para serem feitas novas contratações em 
alguns setores; fez críticas à administração. 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. 078/2019 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, 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 Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Valdemar Hort, Celso Kusminski, Antonio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun 
e Geibison Silva de Matos. 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. 071/2019 do Executivo - 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 2019 e dá outras providências e Projeto de Lei nº. 072/2019 do 
Executivo - SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL Suplementar por CANCELAMENTO para o Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; ambos 
colocados em segunda discussão 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 subscrevi e assino. 
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 ATA Nº. 079/2019 – SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos dezenove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, precisamente as 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 Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Valdemar Hort, Celso Kusminski, Antonio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun 
e Geibison Silva de Matos. 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. 071/2019 do Executivo - 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 2019 e dá outras providências e Projeto de Lei nº. 072/2019 do 
Executivo - SÚMULA: Abre Crédito ESPECIAL Suplementar por CANCELAMENTO para o Orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício financeiro de 2019 e dá outras providências; ambos 
colocados em terceira e última discussão 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 subscrevi e assino. 
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 ATA Nº. 080/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos vinte e cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, 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 Thiago Epifânio da Silva, Vilmar 
de Almeida, Valdemar Hort, Celso Kusminski, Antonio Marcos Vicentino, Fabrício Dolla dos Santos, 
Flávio Prachun e Geibison Silva de Matos. 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: Ofício da prefeitura municipal encaminhando leis sancionadas. 
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 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 o problema da falta de transporte escolar que ocorreu na 
semana anterior; ressaltou a repercussão negativa sobre o fato em meios de comunicação; fez críticas 
ao prefeito; comentou algumas irregularidades que ocorreram na obra do posto de saúde. Vereador 
Fabrício Dolla dos Santos; manifestou condolências à família do saudoso Jair Graciano da Silva, que foi 
servidor efetivo do município e tio do vereador Geibison Silva de Matos; fez indicação verbal. Vereador 
Valdemar Hort; manifestou condolências à família enlutada; reforçou indicações que até a presente 
data não foram atendidas; fez críticas ao executivo; comentou serviços realizados pelo setor de obras; 
enalteceu a obra de calçamento de pedras irregulares ligando o município de Ivaiporã até a 
comunidade do Alecrin; ressaltou o empenho que o mesmo juntamente com os vereadores Celso 
Kusminski e José Aparecido de Oliveira fazem para conseguir a obra de pedras irregulares ligando a 
comunidade do Alecrin até a comunidade do Jardim da Curva. Vereador Flávio Prachun; comentou e 
criticou o problema da falta de transporte escolar; criticou o executivo por não atender a reivindicação 
dos servidores quanto a readequação da lei de diárias; ressaltou que a administração e setor de 
recursos humanos da prefeitura trabalham sem seguir nas normas contidas no estatuto dos servidores 
do município; expôs situações que ocorrem; ressaltou que é preciso ter servidor capacitado à frente 
do setor de recursos humanos da prefeitura. Vereador Vilmar de Almeida; prestou condolências à 
família enlutada; parabenizou o professor Douglas, secretário de esportes e atletas pelas conquistas 
no campeonato que está sendo realizado nos finais de semana; criticou o prefeito por fazer promessas 
de serviços a alguns moradores da zona rural e não cumprir; comentou e criticou a falta de transporte 
escolar que ocorreu dias atrás comprometendo até a imagem de motoristas que fazem o transporte; 
enalteceu o empenho dos vereadores nas cobranças de serviços em benefício da população; 
comentou o fato provável de que a patrulha rural não realizará os serviços no município. Vereador 
Geibison Silva de Matos; agradeceu a todos pela atenção que recebeu pela perda do seu tio Jair; 
criticou e ressaltou a falta de equipamentos de proteção individual aos servidores que precisam utilizá-
los; fez várias críticas ao executivo em virtude do descaso com a população e servidores efetivos do 
município; ressaltou a necessidade de capacitação e preparação de servidores para desempenharem 
bem seus serviços; comentou várias situações de risco que o prefeito expõe os servidores e população 
em geral; expôs a atual situação que está ocorrendo no consórcio intermunicipal da patrulha rural. 
Vereador Antonio Marcos Vicentino; apoiou indicações e cobranças de serviços feitas pelos 
vereadores; ressaltou o descaso do prefeito quanto as reivindicações da população; comentou a falta 
de empenho do executivo no que se refere a instalação de iluminação da balsa para que a mesma 
possa voltar a funcionar; comentou as cobranças que recebe para que seja feita instalação de padrão 
de luz no cemitério municipal; prestou condolências à família do saudoso Jair. Ninguém mais querendo 
fazer uso da palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Prestou condolências à 
família enlutada; comentou o empenho dos vereadores para a realização da obra de pedras irregulares 
ligando a comunidade do Alecrin até a comunidade do Jardim da Curva; fez cobranças ao setor de 
obras; ressaltou a falta de servidores no setor; lamentou o fato de falta de transporte escolar em 
algumas comunidades; fez cobranças ao executivo; informou saldo bancário da câmara. Nada mais 
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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. 081/2019 – SESSÃO ORDINÁRIA  
 Aos dois dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, 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 Thiago Epifânio da Silva, Vilmar de Almeida, 
Valdemar Hort, Celso Kusminski, Fabrício Dolla dos Santos, Flávio Prachun e Geibison Silva de Matos. 
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 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 nº. 010/2019 do secretário de 
Desenvolvimento e Meio Ambiente referente resposta ao requerimento nº. 040/2019 que solicita ao 
mesmo responder quais os critérios para cobrança dos valores de serviços realizados a terceiros com 
maquinários e implementos de propriedade do município; Ofício da prefeitura municipal 
encaminhando respostas aos requerimentos 039/2019 e 041/2019, referentes a solicitação de cópia 
das fichas de controle de fornecimento de EPI de todos os servidores que necessitam utilizá-los e cópia 
de todas as notas de despesas com aquisição de peças e prestação de serviços realizados nos veículos, 
transportes escolares, maquinários e implementos pertencentes ao município, referentes ao período 
de janeiro de 2017 até a presente data, respectivamente; Requerimento nº. 042/2019 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 
encaminhar a esta Casa de Leis, cópia da conclusão do serviço realizado pela empresa Protege 
referente a medicina do trabalho no Poder Executivo, no decorrer da gestão 2009/2012; 
Requerimento nº. 043/2019 de autoria de todos os vereadores - REQUEREM que, após lido e aprovado 
em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal solicitando do mesmo que 
determine ao secretário responsável, realizar serviço de rebaixamento em 50 metros da estrada que 
é divisa deste município com o município de Manoel Ribas, localizada na comunidade do Rio 19, mais 
precisamente no trecho que dá acesso a propriedade do Senhor Miguel de Souza; Requerimento nº. 
044/2019 de autoria de todos os vereadores - REQUEREM que, após lido e aprovado em plenário, seja 
encaminhado expediente ao Senhor Prefeito Municipal solicitando do mesmo que determine ao setor 
competente, encaminhar a esta Casa de Leis, cópias das contas de linhas telefônicas fixas e de 
celulares que são pagas pelo município, referente ao período de 01/2017 até a presente data. 
Terminada a leitura do expediente, o presidente deixou a palavra livre. O vereador Geibison Silva de 
Matos de uso da palavra, comentou a resposta encaminhada pelo executivo com relação a resposta 
ao requerimento de sua autoria referente a solicitação de cópia das fichas de controle de 
fornecimento de EPI de todos os servidores que necessitam utilizá-los e requereu verbalmente a 
convocação dos responsáveis pela distribuição dos equipamentos de cada setor a comparecer na 
próxima sessão a fim de prestar as informações solicitadas pelo mesmo. Ninguém mais querendo fazer 
uso da palavra, passou para a ORDEM DO DIA: Requerimento nº. 042/2019 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 encaminhar a 
esta Casa de Leis, cópia da conclusão do serviço realizado pela empresa Protege referente a medicina 
do trabalho no Poder Executivo, no decorrer da gestão 2009/2012; que posto em única discussão, o 
vereador Geibison Silva de Matos de posse da palavra, manifestou total apoio e fez esclarecimentos 
com relação ao laudo apresentado pela empresa na época; logo após o presidente colocou em 
votação, sendo o mesmo aprovado pela maioria absoluta; Requerimento nº. 043/2019 de autoria de 
todos os vereadores - REQUEREM que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado 
expediente ao Senhor Prefeito Municipal solicitando do mesmo que determine ao secretário 
responsável, realizar serviço de rebaixamento em 50 metros da estrada que é divisa deste município 
com o município de Manoel Ribas, localizada na comunidade do Rio 19, mais precisamente no trecho 
que dá acesso a propriedade do Senhor Miguel de Souza; que posto em única discussão e votação, foi 
aprovado pela maioria absoluta; Requerimento nº. 044/2019 de autoria de todos os vereadores - 
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REQUEREM que, após lido e aprovado em plenário, seja encaminhado expediente ao Senhor Prefeito 
Municipal solicitando do mesmo que determine ao setor competente, encaminhar a esta Casa de Leis, 
cópias das contas de linhas telefônicas fixas e de celulares que são pagas pelo município, referente ao 
período de 01/2017 até a presente data; que posto em única discussão e votação, foi aprovado pela 
maioria absoluta e Projeto de Lei nº. 063/2019 - SÚMULA: Estima a Receita e Fixa a Despesa do 
Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2020; que posto em primeira 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 PESSOAIS dos vereadores. Fizeram uso da 
palavra: Vereador Vilmar de Almeida; comentou o requerimento de sua autoria e agradeceu o apoio 
que recebeu de todos os vereadores; fez críticas a administração por ser negligente com a segurança 
dos servidores; comentou o requerimento de iniciativa do vereador José Aparecido de Oliveira. 
Vereador Celso Kusminski; ressaltou a importância da participação de todos na eleição da nova 
diretoria do CONSEG; comentou os resultados da viagem que fez a Curitiba junto com o vereador 
Valdemar Hort em busca de melhorias para o município; comentou o problema da falta de transporte 
escolar e ressaltou que tomará as providências junto ao Ministério Público; fez críticas ao prefeito 
municipal; apoiou os requerimentos. Vereador Geibison Silva de Matos; fez indicações e 
requerimentos verbais; fez cobranças de indicações de restauração de estradas que não foram 
atendidas e outras inacabadas resultando em prejuízo aos cofres públicos; fez críticas a administração 
e ao secretário do setor rodoviário por se beneficiar do cargo e fazer politicagem; relatou situações 
que colocam o bem-estar físico de servidores em risco; comentou e criticou a falta de informações nas 
notas fiscais de aquisição de peças e acessórios para veículos e maquinários e de prestação de serviços, 
atrapalhando o trabalho de fiscalização dos vereadores. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, 
o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Comentou e justificou o requerimento de sua 
iniciativa e apoiado por todos os vereadores; fez críticas a administração e ao secretário do setor 
rodoviário; ressaltou a precariedade que se encontram algumas estradas e serviços que não foram 
concluídos; enalteceu os servidores que se sobressaem em suas funções. 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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