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ATA Nº. 001/2022 SESSÃO EXTRAORIDINÁRIA 
Aos três dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente as 17:30 horas, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos Santos 
Petriolli, João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos, José Aparecido de 
Oliveira, Marcos Andrade Neckel e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas 
e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura do Edital de 
Convocação e logo após da ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº. 001/2022 SÚMULA: Dispõe sobre 
adequação salarial dos cargos de Técnico de Enfermagem, Técnico Agrícola e Técnico de Informática 
em equiparação ao do cargo de Técnico de Contabilidade e dá outras providências; que posto em 
primeira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o presidente 
agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e 
assino. 
 
 
Idemar José Beleti - ______________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 

 
Marcos de Andrade Neckel - ______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 002/2022 SESSÃO EXTRAORIDINÁRIA 
Aos quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente as 17:30 horas, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente em exercício Fabrício Dolla dos Santos e dos Vereadores Marcelo José dos Santos Petriolli, 
João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos, José Aparecido de Oliveira, 
Marcos Andrade Neckel e Valdemar Hort. Estava ausente o vereador Idemar José Beleti. 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. 
001/2022 SÚMULA: Dispõe sobre adequação salarial dos cargos de Técnico de Enfermagem, Técnico 
Agrícola e Técnico de Informática em equiparação ao do cargo de Técnico de Contabilidade e dá 
outras providências; que posto em segunda discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta. 
Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que 
eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
 
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 

 
Marcos de Andrade Neckel - ______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 003/2022 SESSÃO EXTRAORIDINÁRIA 
Aos quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente as 09:30 horas, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente em exercício Fabrício Dolla dos Santos e dos Vereadores Marcelo José dos Santos Petriolli, 
João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos, José Aparecido de Oliveira, 
Marcos Andrade Neckel e Valdemar Hort. Estava ausente o vereador Idemar José Beleti. 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. 
001/2022 SÚMULA: Dispõe sobre adequação salarial dos cargos de Técnico de Enfermagem, Técnico 
Agrícola e Técnico de Informática em equiparação ao do cargo de Técnico de Contabilidade e dá 
outras providências; que posto em terceira discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta. 
Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que 
eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
 
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 

 
Marcos de Andrade Neckel - ______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 004/2022 SESSÃO EXTRAORIDINÁRIA 
Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente as 17:30 horas, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos Santos 
Petriolli, João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, José Aparecido de Oliveira, Marcos Andrade 
Neckel e Valdemar Hort. Estava ausente o vereador 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. 002/2022 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 2022 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 
003/2022 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 2022 e dá outras providências; 
Projeto de Lei nº. 004/2022 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 2022; Projeto 
de lei nº. 005/2022 SÚMULA: Autoriza o Executivo municipal a efetuar a Abertura de Crédito 
Adicional Suplementar no orçamento do Município de Ariranha do IvaÍ, para o exercício de 2022; 
Projeto de Lei nº. 006/2022 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 2022 e dá 
outras providências; Projeto de Lei nº. 007/2022 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 2022 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 008/2022 SÚMULA: Autoriza o 
Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Suplementar no orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí para o Exercício de 2022 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 
009/2022 SÚMULA: Autoriza o Executivo municipal a efetuar a Abertura de Crédito Adicional 
Suplementar no orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício de 2022; todos 
colocados 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. 
 
 
Idemar José Beleti - ______________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
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José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 
Marcos de Andrade Neckel - ______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 005/2022 SESSÃO EXTRAORIDINÁRIA 
Aos doze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente as 17:30 horas, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos Santos 
Petriolli, João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos, José Aparecido de 
Oliveira, Marcos Andrade Neckel e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas 
e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura do Edital de 
Convocação e logo após da ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº. 002/2022 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 2022 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 003/2022 
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 2022 e dá outras providências; 
Projeto de Lei nº. 004/2022 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 2022; Projeto 
de lei nº. 005/2022 SÚMULA: Autoriza o Executivo municipal a efetuar a Abertura de Crédito 
Adicional Suplementar no orçamento do Município de Ariranha do IvaÍ, para o exercício de 2022; 
Projeto de Lei nº. 006/2022 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 2022 e dá 
outras providências; Projeto de Lei nº. 007/2022 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 2022 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 008/2022 SÚMULA: Autoriza o 
Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Suplementar no orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí para o Exercício de 2022 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 
009/2022 SÚMULA: Autoriza o Executivo municipal a efetuar a Abertura de Crédito Adicional 
Suplementar no orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício de 2022; todos 
colocados em segunda discussão e votação, e aprovados por unanimidade. Nada mais tendo a tratar, 
o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a 
subscrevi e assino. 
 
 
Idemar José Beleti - ______________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
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Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 

 
Marcos de Andrade Neckel - ______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 006/2022 SESSÃO EXTRAORIDINÁRIA 
Aos treze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente as 17:30 horas, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos Santos 
Petriolli, João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos, José Aparecido de 
Oliveira, Marcos Andrade Neckel e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas 
e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura do Edital de 
Convocação e logo após da ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº. 002/2022 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 2022 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 003/2022 
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 2022 e dá outras providências; 
Projeto de Lei nº. 004/2022 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 2022; Projeto 
de lei nº. 005/2022 SÚMULA: Autoriza o Executivo municipal a efetuar a Abertura de Crédito 
Adicional Suplementar no orçamento do Município de Ariranha do IvaÍ, para o exercício de 2022; 
Projeto de Lei nº. 006/2022 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 2022 e dá 
outras providências; Projeto de Lei nº. 007/2022 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 2022 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 008/2022 SÚMULA: Autoriza o 
Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Suplementar no orçamento do 
Município de Ariranha do Ivaí para o Exercício de 2022 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 
009/2022 SÚMULA: Autoriza o Executivo municipal a efetuar a Abertura de Crédito Adicional 
Suplementar no orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício de 2022; todos 
colocados em terceira 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. 
 
 
Idemar José Beleti - ______________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
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Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 

 
Marcos de Andrade Neckel - ______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 007/2022 SESSÃO EXTRAORIDINÁRIA 
Aos vinte e quatro dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente as 17:30 
horas, na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 
presença dos vereadores Marcelo José dos Santos Petriolli, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva 
de Matos, José Aparecido de Oliveira, João Leal de Araújo, Marcos Andrade Neckel e Valdemar Hort. 
Estando ausente os vereadores Idemar José Beleti e Fabrício Dolla dos Santos. Estando esta sessão 
sob a direção do primeiro secretário Marcelo José dos Santos Petriolli, após constatar “quórum” 
regimental, 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. 010/2022 SÚMULA: 
SÚMULA: “AUTORIZA O EXECUTIVO A RECOMPOR A CADA ANO O VALOR DO VENCIMENTO DOS 
SERVIDORES DE ACORDO COM O SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”; 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 Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 

 
Marcos de Andrade Neckel - ______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 008/2022 SESSÃO EXTRAORIDINÁRIA 
Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente as 17:30 
horas, na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 
presença dos vereadores Marcelo José dos Santos Petriolli, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva 
de Matos, José Aparecido de Oliveira, João Leal de Araújo, Marcos Andrade Neckel e Valdemar Hort. 
Estando ausente os vereadores Idemar José Beleti e Fabrício Dolla dos Santos. Estando esta sessão 
sob a direção do primeiro secretário Marcelo José dos Santos Petriolli, após constatar “quórum” 
regimental, 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. 010/2022 SÚMULA: 
SÚMULA: “AUTORIZA O EXECUTIVO A RECOMPOR A CADA ANO O VALOR DO VENCIMENTO DOS 
SERVIDORES DE ACORDO COM O SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL 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 Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 

 
Marcos de Andrade Neckel - ______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 009/2022 SESSÃO EXTRAORIDINÁRIA 
Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente as 7:30 horas, 
na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 
dos vereadores Marcelo José dos Santos Petriolli, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos, 
José Aparecido de Oliveira, João Leal de Araújo, Marcos Andrade Neckel e Valdemar Hort. Estando 
ausente os vereadores Idemar José Beleti e Fabrício Dolla dos Santos. Estando esta sessão sob a 
direção do primeiro secretário Marcelo José dos Santos Petriolli, após constatar “quórum” 
regimental, 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. 010/2022 SÚMULA: 
SÚMULA: “AUTORIZA O EXECUTIVO A RECOMPOR A CADA ANO O VALOR DO VENCIMENTO DOS 
SERVIDORES DE ACORDO COM O SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL 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 Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 

 
Marcos de Andrade Neckel - ______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 010/2022 SESSÃO EXTRAORIDINÁRIA 
Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente as 17:30 horas, 
na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 
do presidente Idemar José Beleti e dos vereadores Fabrício Dolla dos Santos, João Leal de Araújo, 
Valdemar Hort, José Aparecido de Oliveira e Antonio Marcos Vicentino. Estando ausentes os 
vereadores Marcelo José dos Santos Petriolli, Marcos Andrade Neckel 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 nº. 
011/2022 SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a realizar a doação de imóvel ao Instituto de 
Desenvolvimento Educacional do Paraná FUNDEPAR, e dá outras providências; Projeto nº. 012/2022 
SÚMULA: Institui o Programa Fiscal do Município de Ariranha do Ivaí – REFIS ARIRANHA 2022 e dá 
outras providências; Projeto de Lei nº. 013/2021 SÚMULA: Estabelece valor mínimo para ajuizamento 
de execuções fiscais objetivando a cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública Municipal e dá outras 
providências; todos colocados em primeira discussão e votação e aprovados pela maioria absoluta; 
Autorização Legislativa para transportes de mudança da família do Senhor José da Silva Moraes e 
para transportes da mudança da Senhora Bruna Beatriz Monteiro de Sá, com o veículo de 
propriedade do município FORD CARGO 814, ANO/MODELO 1996/1997, PLACAS BDN 2A03, 
RENAVAN 66.881874-3, que foram aprovadas pela maioria absoluta dos vereadores. 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. 
 
 
Idemar José Beleti - ______________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 

 
Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 011/2022 SESSÃO EXTRAORIDINÁRIA 
Ao segundo dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente as 17:30 horas, 
na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 
do presidente Idemar José Beleti e dos vereadores Fabrício Dolla dos Santos, João Leal de Araújo, 
Valdemar Hort, José Aparecido de Oliveira e Antonio Marcos Vicentino. Estando ausentes os 
vereadores Marcelo José dos Santos Petriolli, Marcos Andrade Neckel 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 nº. 
011/2022 SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a realizar a doação de imóvel ao Instituto de 
Desenvolvimento Educacional do Paraná FUNDEPAR, e dá outras providências; Projeto nº. 012/2022 
SÚMULA: Institui o Programa Fiscal do Município de Ariranha do Ivaí – REFIS ARIRANHA 2022 e dá 
outras providências; Projeto de Lei nº. 013/2021 SÚMULA: Estabelece valor mínimo para ajuizamento 
de execuções fiscais objetivando a cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública Municipal e dá outras 
providências; todos colocados em segunda discussão e votação e aprovados pela maioria absoluta. 
Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que 
eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
 
 
Idemar José Beleti - ______________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 

 
Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 012/2022 SESSÃO EXTRAORIDINÁRIA 
Ao terceiro dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente as 07:30 horas, 
na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 
do presidente Idemar José Beleti e dos vereadores Fabrício Dolla dos Santos, João Leal de Araújo, 
Valdemar Hort, José Aparecido de Oliveira e Antonio Marcos Vicentino. Estando ausentes os 
vereadores Marcelo José dos Santos Petriolli, Marcos Andrade Neckel 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 nº. 
011/2022 SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a realizar a doação de imóvel ao Instituto de 
Desenvolvimento Educacional do Paraná FUNDEPAR, e dá outras providências; Projeto nº. 012/2022 
SÚMULA: Institui o Programa Fiscal do Município de Ariranha do Ivaí – REFIS ARIRANHA 2022 e dá 
outras providências; Projeto de Lei nº. 013/2021 SÚMULA: Estabelece valor mínimo para ajuizamento 
de execuções fiscais objetivando a cobrança de dívida ativa da Fazenda Pública Municipal e dá outras 
providências; todos colocados em terceira e última discussão e votação e aprovados pela maioria 
absoluta. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. 
Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
 
 
Idemar José Beleti - ______________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 

 
Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 013/2022 SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às dezenove 
horas na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 
presença do presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José 
dos Santos Petriolli, João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos, José 
Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Estava ausente o vereador Marcos de Andrade Neckel. Após 
constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão 
nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Logo após 
solicitou ao secretário para proceder a leitura da matéria constante do EXPEDIENTE. Em seguida 
deixou a palavre livre com relação a matéria lida. Ninguém querendo fazer uso da palavra, passou 
para a ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº. 014/2022 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 2022 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 015/2022 SUMULA: Autoriza o Poder 
Executivo Municipal a outorgar Concessão de Direito Real de Uso de Bem Imóvel e dá outras 

providências; Projeto de Lei nº. 016/2022 SUMULA: Altera a tabela “B” do anexo III constante da 
lei Municipal nº 248/2007 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 017/2022 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 2022 e dá outras providências; todos colocados em 
primeira discussão e votação e aprovados pela maioria absoluta. Após a ordem do dia, o presidente 
deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. Fizeram uso da palavra: 
Vereador Fabrício Dolla dos Santos; fez agradecimentos ao Deputado Enio Verri e ao prefeito Thiago 
por algumas conquistas do município; parabenizou o prefeito e vice prefeito pelos serviços frente a 
administração; fez indicação verbal; vereador Marcelo José dos Santos Petriolli; parabenizou o 
prefeito e todos os vereadores pelos trabalhos que realizam em benefício do município; comentou 
os resultados da viagem que fez a Brasília juntamente com o prefeito e com o vereador José 
Aparecido de Oliveira; parabenizou o prefeito por várias conquistas ao município citando algumas. 
Vereador Antonio Marcos Vicentino; agradeceu o presidente pelo espaço cedido da câmara para 
convenção do seu partido; agradeceu a todos que participaram da convenção; agradeceu a todos 
que atenderam as necessidades dos moradores da sua comunidade; comentou futuras emendas que 
serão liberadas pelos deputados Sergio Souza e Alexandre Curi; fez cobranças de serviços. Vereador 
José Aparecido de Oliveira; parabenizou o setor rodoviário pelos serviços que estão realizando; 
comentou os resultados da viagem realizada a Brasília; ressaltou o trabalho do prefeito em benefício 
do município e as melhorias que o mesmo deseja realizar. Vereador João Leal de Araújo; enalteceu o 
trabalho dos vereadores que durante o recesso legislativo estiveram sempre trabalhando para o bem 
do município; exaltou o trabalho da administração e dos vereadores mesmo durante um grande 
período de crise; exaltou o bom relacionamento entre executivo e legislativo; citou casos negativos 
de outros municípios.  Vereador Valdemar Hort; comentou algumas situações em que Ariranha do 
Ivaí teve perdas por causa de rixas políticas; refeito e os vereadores que estão se empenhando em 
conseguir recursos para o município; citou algumas conquistas. Ninguém mais querendo fazer uso da 
palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Enalteceu o trabalho dos 
vereadores durante o recesso legislativo, os quais priorizam o bem município e população em geral; 
agradeceu a todos pela colaboração; parabenizou os secretários pelos serviços que estão executando 
em seus setores; parabenizou o prefeito pelas conquistas e pelo trabalho frente a administração; fez 
agradecimentos a todos que de um modo geral trabalham para o bom desenvolvimento do município 
e benefício da população. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a 
sessão.  Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
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Idemar José Beleti - ______________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 014/2022 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, após a sessão ordinária, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos Santos 
Petriolli, João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos, José Aparecido de 
Oliveira e Valdemar Hort. Estava ausente o vereador Marcos de Andrade Neckel. 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. 014/2022 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 2022 e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 
015/2022 SUMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar Concessão de Direito Real de 

Uso de Bem Imóvel e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 016/2022 SUMULA: Altera a tabela 
“B” do anexo III constante da lei Municipal nº 248/2007 e dá outras providências; Projeto de 
Lei nº. 017/2022 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 2022 e dá outras 
providências; todos colocados em segunda discussão e votação e aprovados pela maioria absoluta.  
 
 
Idemar José Beleti - ______________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 015/2022 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às 17:30 
horas, na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 
presença do presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José 
dos Santos Petriolli, João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos, José 
Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Estava ausente o vereador Marcos de Andrade Neckel. 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. 
014/2022 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 2022 e dá outras providências; 
Projeto de Lei nº. 015/2022 SUMULA: Autoriza o Poder Executivo Municipal a outorgar Concessão de 
Direito Real de Uso de Bem Imóvel e dá outras providências; Projeto de Lei nº. 016/2022 SUMULA: 
Altera a tabela “B” do anexo III constante da lei Municipal nº 248/2007 e dá outras 
providências; Projeto de Lei nº. 017/2022 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 2022 e dá outras providências; todos colocados em terceira e última discussão e votação 
e aprovados pela maioria absoluta.  
 
 
Idemar José Beleti - ______________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 016/2022 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos vinte e três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às 17:30 
horas, na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 
presença do presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José 
dos Santos Petriolli, João Leal de Araújo, Marcos de Andrade Neckel, Antonio Marcos Vicentino, 
Geibison Silva de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” 
regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma 
salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura do 
edital de convocação e logo após da ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº. 018/2022 SÚMULA: 
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO 
ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; que posto em 
primeira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o presidente 
agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi e 
assino. 
 
Idemar José Beleti - ______________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 017/2022 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às 17:30 
horas, na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 
presença do presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José 
dos Santos Petriolli, João Leal de Araújo, Marcos de Andrade Neckel, Antonio Marcos Vicentino, 
Geibison Silva de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” 
regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma 
salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura do 
edital de convocação e logo após da ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº. 018/2022 SÚMULA: 
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO 
ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; 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. 
 
Idemar José Beleti - ______________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 018/2022 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às 07:30 
horas, na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 
presença do presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José 
dos Santos Petriolli, João Leal de Araújo, Marcos de Andrade Neckel, Antonio Marcos Vicentino, 
Geibison Silva de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” 
regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma 
salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura do 
edital de convocação e logo após da ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº. 018/2022 SÚMULA: 
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO 
ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; que posto em 
terceira e última discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o 
presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a 
subscrevi e assino. 
 
Idemar José Beleti - ______________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 019/2022 SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às dezenove horas na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, João Leal de Araújo, 
Antonio Marcos Vicentino, Marcos de Andrade Neckel, Geibison Silva de Matos, José Aparecido de 
Oliveira e Valdemar Hort. Estava ausente o vereador Marcelo José dos Santos Petriolli. Após 
constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão 
nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida 
determinou a leitura da ata da sessão ordinária anterior, que após lida, foi colocada em discussão e 
votação e aprovada pela maioria absoluta. Logo após solicitou ao secretário para proceder a leitura 
da matéria constante do EXPEDIENTE: Ofício do executivo municipal convocando os vereadores para 
a 4ª audiência pública sobre o Plano de Ação e Investimento – PAI e Institucionalização do Plano 
Diretor Municipal, através da Diretora Joice Bardini Bastos, a realizar-se no próximo dia 07, às 14 
horas na sede da Câmara Municipal; Projeto de Decreto nº. 001/2022 – EMENTA: Autoriza a cessão 
de uso de bens móveis da Câmara Municipal de Ariranha do Ivaí ao Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente 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 Decreto nº. 001/2022 – EMENTA: Autoriza a cessão de uso 
de bens móveis da Câmara Municipal de Ariranha do Ivaí ao Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente e dá outras providências; que posto em única 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 Marcos de Andrade Neckel; justificou sua ausência na sessão anterior; cobrou mais 
empenho por parte de alguns estagiários contratados pelo executivo municipal, pois estão havendo 
muitas reclamações de responsáveis de alguns setores; pediu a compreensão e paciência por parte 
das pessoas que necessitam de serviços de cascalho, salientando que o executivo municipal passa 
por algumas dificuldades para poder atender de imediato todas as demandas. Vereador Geibison 
Silva de Matos; fez indicação verbal. Vereador Antonio Marcos Vicentino; fez indicações de serviços 
em várias estradas do município. Vereador João Leal de Araújo; enalteceu o trabalho e empenho do 
servidor Cidinho na realização de seus serviços; elogiou o trabalho de todos os servidores em geral 
que contribuem para melhorias do município. Vereador José Aparecido de Oliveira; manifestou apoio 
a indicação do vereador Geibison silva de Matos; solicitou acompanhamento de mais servidores 
quando forem realizados serviços de cascalhamento nas estradas rurais. Ninguém mais querendo 
fazer uso da palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Fez alguns 
esclarecimentos com relação as indicações feitas pelos vereadores; comunicou que entrará em 
contato com os responsáveis para que solucionem os problemas o mais breve possível; informou o 
saldo bancário da câmara. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a 
sessão. 
 
 
Idemar José Beleti - ______________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
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João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 020/2022 SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às dezenove horas na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos Santos 
Petriolli, João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Marcos de Andrade Neckel, Geibison Silva 
de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas 
e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura da ata da sessão 
ordinária anterior, que após lida, foi colocada em discussão e votação e aprovada por unanimidade. 
Logo após solicitou ao secretário para proceder a leitura da matéria constante do EXPEDIENTE: 
Ofícios da prefeitura Municipal encaminhando leis sancionadas e projeto de leis; Projeto de Decreto 
nº. 001/2022 - EMENTA: Autoriza a cessão de uso de bens móveis da Câmara Municipal de Ariranha 
do Ivaí ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências; 
Projeto de Lei nº. 019/2022 – 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 2022. 
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 Decreto nº. 
001/2022 - EMENTA: Autoriza a cessão de uso de bens móveis da Câmara Municipal de Ariranha do 
Ivaí ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências; que 
posto em única discussão e votação, foi aprovado por unanimidade e Projeto de Lei nº. 019/2022 – 
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 2022; 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. O vereador 
Marcos de Andrade Neckel usando a palavra, prestou condolências às famílias enlutadas; felicitou 
todas as mulheres pela passagem do dia comemorativo. Ninguém mais querendo fazer uso da 
palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Desejou votos de pesar às famílias 
enlutadas; enalteceu a união dos poderes legislativo e executivo em benefício 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. 
 
 
Idemar José Beleti - ______________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
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Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 021/2022 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, após a sessão ordinária, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos Santos 
Petriolli, João Leal de Araújo, Marcos de Andrade Neckel, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva 
de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas 
e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura do edital de 
convocação e logo após da ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº. 019/2022 – 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 2022; 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 a subscrevi e assino. 
 
Idemar José Beleti - ______________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 022/2022 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às 17:30 horas, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos Santos 
Petriolli, João Leal de Araújo, Marcos de Andrade Neckel, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva 
de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas 
e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura do edital de 
convocação e logo após da ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº. 019/2022 – 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 2022; 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 a subscrevi e assino. 
 
Idemar José Beleti - ______________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 023/2022 SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às dezenove 
horas na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 
presença do presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José 
dos Santos Petriolli, João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Marcos de Andrade Neckel, 
Geibison Silva de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” 
regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma 
salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. O presidente convidou o prefeito 
que se fazia presente na sessão, para fazer parte da mesa diretora. Em seguida determinou a leitura 
da ata da sessão ordinária anterior, que após lida, foi colocada em discussão e votação e aprovada 
por unanimidade. Logo após solicitou ao secretário para proceder a leitura da matéria constante do 
EXPEDIENTE: Ofício do executivo municipal encaminhando balancete financeiro referente mês de 
janeiro/2022, projetos de leis e leis sancionadas; Indicação nº. 001/2022 de autoria do vereador 
Antonio Marcos Vicentino – INDICANDO que o Executivo Municipal através do setor competente, 
tome as providências cabíveis viabilizando a aquisição de camas e ar condicionado para a Capela 
Mortuária, bem como a colocação de placas indicatórias nas portas dos banheiros da mesma; 
Indicação nº. 001/2022 de autoria do vereador Antonio Marcos Vicentino – INDICANDO que o 
Executivo Municipal através da Secretaria Municipal Rodoviária, proceda melhorias na estrada que 
dá acesso às comunidades Berro da Onça e Bairro Bom Jesus, bem como a colocação de cascalho nos 
pontos mais críticos das estradas; PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 001/2022 - SÚMULA: Concede 
reposição salarial nos vencimentos dos servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de 
Ariranha do Ivaí e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº. 020/2022 – 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 2022 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº. 021/2022 
– SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Suplementar no 
orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o Exercício de 2022. 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 001/2022 - SÚMULA: 
Concede reposição salarial nos vencimentos dos servidores efetivos e comissionados da Câmara 
Municipal de Ariranha do Ivaí e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº. 020/2022 – 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 2022 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº. 
021/2022 – SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional 
Suplementar no orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o Exercício de 2022; todos 
colocados em primeira discussão e votação e aprovados por unanimidade. Não havendo mais 
matérias para a ordem do dia, o presidente passou a palavra ao prefeito municipal. Após o 
pronunciamento do senhor prefeito, o presidente deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES 

PESSOAIS dos vereadores. Fizeram uso da palavra: Vereador João Leal de Araújo; manifestou 
apoio ao servidor Leonel para que tenha boa recuperação em virtude de um acidente 
ocorrido nesta data; fez indicação verbal; enalteceu o evento gospel realizado no final de 
semana e parabenizou os organizadores e todos os envolvidos no projeto; desejou votos de 
pesas às famílias enlutadas no decorrer da semana. Vereador Antonio Marcos Vicentino; 
manifestou condolências às famílias enlutadas; comentou as indicações de sua autoria; 
enalteceu o trabalho de todos do setor de saúde; comentou alguns serviços de restauração 
de estradas que necessitam ser realizados; ressaltou a liberação de novos recursos para o 
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município. Vereador Valdemar Hort; agradeceu ao prefeito pelos esclarecimentos que fez 
sobre alguns serviços; manifestou apoio as indicações apresentadas; agradeceu o secretário 
do setor rodoviário por serviços realizados; prestou condolências às famílias enlutadas. 
Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para suas 
CONSIDERAÇÕES FINAIS. Apoiou as indicações; manifestou condolências às famílias 
enlutados; enalteceu e agradeceu o trabalho dos vereadores em benefício do município. 
Logo após agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que 
a subscrevi e assino. 
 
 
Idemar José Beleti - ______________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 024/2022 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, após a sessão ordinária, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos Santos 
Petriolli, João Leal de Araújo, Marcos de Andrade Neckel, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva 
de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas 
e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura do edital de 
convocação e logo após da ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 001/2022 - SÚMULA: 
Concede reposição salarial nos vencimentos dos servidores efetivos e comissionados da Câmara 
Municipal de Ariranha do Ivaí e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº. 020/2022 – 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 2022 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº. 
021/2022 – SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional 
Suplementar no orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o Exercício de 2022; todos 
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 a subscrevi e assino. 
 
 
Idemar José Beleti - ______________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 025/2022 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos quinze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às 17:30 horas, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos Santos 
Petriolli, João Leal de Araújo, Marcos de Andrade Neckel, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva 
de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas 
e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura do edital de 
convocação e logo após da ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 001/2022 - SÚMULA: 
Concede reposição salarial nos vencimentos dos servidores efetivos e comissionados da Câmara 
Municipal de Ariranha do Ivaí e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº. 020/2022 – 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 2022 e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº. 
021/2022 – SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional 
Suplementar no orçamento do Município de Ariranha do Ivaí para o Exercício de 2022; 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 a subscrevi e 
assino. 
 
Idemar José Beleti - ______________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 026/2022 SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às dezenove 
horas na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 
presença do presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José 
dos Santos Petriolli, João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Marcos de Andrade Neckel, 
Geibison Silva de Matos e Valdemar Hort. Estava ausente o vereador José Aparecido de Oliveira. Após 
constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão 
nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Logo após 
solicitou ao secretário para proceder a leitura da matéria constante do EXPEDIENTE: ofícios da 
prefeitura municipal encaminhando projetos de lei, leis sancionadas e balancete financeiro referente 
mês de fevereiro; projeto de lei nº. 022/2022 SÚMULA: Dispõe sobre a instituição do Transporte 
Coletivo Municipal Gratuito e dá outras providências; projeto de lei nº. 023/2022 SÚMULA: Autoriza 
o Chefe do Poder Executivo a firmar Termo de Cessão de Uso com a Associação Pais e Amigos dos 
Excepcionais - APAE do Município de Ariranha do Ivaí/PR e dá outras providências; projeto de lei nº. 
024/2022 SÚMULA: CONCEDE REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES 
ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E AOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ 
E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS; projeto de lei nº. 025/2022 SÚMULA: CONCEDE O PISO NACIONAL AOS 
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS; projeto de lei nº. 
026/2022 SÚMULA: 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 2022 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. 022/2022 SÚMULA: Dispõe sobre a instituição do Transporte Coletivo Municipal 
Gratuito e dá outras providências; projeto de lei nº. 023/2022 SÚMULA: Autoriza o Chefe do Poder 
Executivo a firmar Termo de Cessão de Uso com a Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE 
do Município de Ariranha do Ivaí/PR e dá outras providências; projeto de lei nº. 024/2022 SÚMULA: 
CONCEDE REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, 
CELETISTAS E AOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS; projeto de lei nº. 025/2022 SÚMULA: CONCEDE O PISO NACIONAL AOS 
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS; projeto de lei nº. 
026/2022 SÚMULA: 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 2022 e dá 
outras providências; todos colocados em primeira discussão e votação e aprovados 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 João Leal de Araújo; 
comentou o projeto de lei referente a cessão de uso de veículo à APAE do município; enalteceu o 
trabalho que realizam. Vereador Valdemar Hort; parabenizou o prefeito pelas novas aquisições do 
município; enalteceu a liberações de recursos que beneficiam o município; solicitou mais atenção e 
carinho por parte de alguns funcionários em seus trabalhos, comentando um fato ocorrido que gerou 
reclamação por parte de um munícipe. Vereador Marcos de Andrade Neckel; solicitou Moção de 
Aplausos aos motoristas do setor de saúde enaltecendo o trabalho que realizam. Ninguém mais 
querendo fazer uso da palavra; o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Manifestou 
apoio aos pronunciamentos dos vereadores; enalteceu o trabalho que o servidor Cidinho tem 
realizado no município e agradeceu pelo empenho e dedicação; ressaltou as novas aquisições para o 
município. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão 
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Idemar José Beleti - ______________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 027/2022 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, após a sessão ordinária, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos Santos 
Petriolli, João Leal de Araújo, Marcos de Andrade Neckel, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva 
de Matos e Valdemar Hort. Estava ausente o vereador José Aparecido de Oliveira. 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. 022/2022 SÚMULA: 
Dispõe sobre a instituição do Transporte Coletivo Municipal Gratuito e dá outras providências; 
projeto de lei nº. 023/2022 SÚMULA: Autoriza o Chefe do Poder Executivo a firmar Termo de Cessão 
de Uso com a Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE do Município de Ariranha do Ivaí/PR 
e dá outras providências; projeto de lei nº. 024/2022 SÚMULA: CONCEDE REPOSIÇÃO 
INFLACIONÁRIA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E AOS 
CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS; 
projeto de lei nº. 025/2022 SÚMULA: CONCEDE O PISO NACIONAL AOS PROFISSIONAIS DO 
MAGISTÉRIO MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS; projeto de lei nº. 026/2022 SÚMULA: 
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 2022 e dá outras providências; todos 
colocados em segunda discussão e votação e aprovados pela maioria absoluta. Nada mais tendo a 
tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. 
 
Idemar José Beleti - ______________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 028/2022 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às 17:30 horas, 
na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 
do presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos 
Santos Petriolli, João Leal de Araújo, Marcos de Andrade Neckel, Antonio Marcos Vicentino, Geibison 
Silva de Matos e Valdemar Hort. Estava ausente o vereador José Aparecido de Oliveira. 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. 
022/2022 SÚMULA: Dispõe sobre a instituição do Transporte Coletivo Municipal Gratuito e dá outras 
providências; projeto de lei nº. 023/2022 SÚMULA: Autoriza o Chefe do Poder Executivo a firmar 
Termo de Cessão de Uso com a Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE do Município de 
Ariranha do Ivaí/PR e dá outras providências; projeto de lei nº. 024/2022 SÚMULA: CONCEDE 
REPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS, CELETISTAS E AOS 
CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS; 
projeto de lei nº. 025/2022 SÚMULA: CONCEDE O PISO NACIONAL AOS PROFISSIONAIS DO 
MAGISTÉRIO MUNICIPAL E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS; projeto de lei nº. 026/2022 SÚMULA: 
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 2022 e dá outras providências; todos 
colocados em terceira e última discussão e votação e aprovados pela maioria absoluta. Nada mais 
tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. 
 
Idemar José Beleti - ______________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 029/2022 SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às dezenove 
horas na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 
presença do presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José 
dos Santos Petriolli, João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Marcos de Andrade Neckel, 
Geibison Silva de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” 
regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma 
salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura da 
ata da sessão ordinária anterior, que após lida, foi colocada em discussão e votação e aprovada por 
unanimidade. Logo após solicitou ao secretário para proceder a leitura da matéria constante do 
EXPEDIENTE: Ofício da Secretaria Municipal de Educação, solicitando o espaço físico da Câmara no 
dia 13 de abril para a realização da Conferência Municipal de Educação; Memorando da Unidade de 
Controle Interno da Prefeitura Municipal – encaminhando relatório do controle interno referente 
exercício financeiro 2021; Ofícios do executivo municipal encaminhando projetos de leis e leis 
sancionadas; MOÇÃO DE APLAUSO Nº. 001/2022 - Aplausos aos motoristas do setor de transporte 
de pacientes da Secretaria Municipal de Saúde, pela dedicação no desempenho de suas funções; 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº. 001/2022 - EMENTA: Autoriza a cessão de uso de bens móveis do Poder 
Legislativo de Ariranha do Ivaí ao Poder Executivo do Município e dá outras providências; PROJETO 
DE LEI Nº. 027/2022 – 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 2022 e dá 
outras providências; PROJETO DE LEI Nº. 028/2022 – SÚMULA: Institui horário especial de trabalho 
para o cargo de motorista que exerça suas funções na atividade do Transporte Escolar e dá outras 
providências; PROJETO DE LEI Nº. 029/2022 – SÚMULA: Dispõe sobre a construção, funcionamento, 
utilização, administração e fiscalização dos cemitérios e execução dos serviços funerários do 
Município de Ariranha do Ivaí e dá outras providências. Terminada a leitura do expediente, o 
presidente deixou a palavra livre com relação a matéria lida. O vereador Geibison Silva de Matos 
usando palavra requereu verbalmente a retira do projeto de lei nº. 028/2022, que institui horário 
especial de trabalho para o cargo de motorista que exerça suas funções na atividade do Transporte 
Escolar. Os vereadores Antonio Marcos Vicentino e Valdemar Hort manifestaram-se a favor da 
retirada do projeto. O vereador Marcelo José dos Santos Petriolli se manifestou contrário a retirada. 
Após breve discussão entre os vereadores, o presidente então decidiu pela retirada do projeto de lei 
nº 028/2022, comunicando que o mesmo entrará em votação na próxima sessão. Ninguém mais 
querendo fazer uso da palavra, passou para a ORDEM DO DIA: MOÇÃO DE APLAUSO Nº. 001/2022 - 
Aplausos aos motoristas do setor de transporte de pacientes da Secretaria Municipal de Saúde, pela 
dedicação no desempenho de suas funções; que posto em única discussão e votação, foi aprovado 
por unanimidade; PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº. 001/2022 - EMENTA: Autoriza a cessão de uso de 
bens móveis do Poder Legislativo de Ariranha do Ivaí ao Poder Executivo do Município e dá outras 
providências; que posto em primeira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; PROJETO 
DE LEI Nº. 027/2022 – 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 2022 e dá 
outras providências; que posto em primeira discussão e votação, foi aprovado por unanimidade; 
PROJETO DE LEI Nº. 029/2022 – SÚMULA: Dispõe sobre a construção, funcionamento, utilização, 
administração e fiscalização dos cemitérios e execução dos serviços funerários do Município de 
Ariranha do Ivaí e dá outras providências; que posto em primeira discussão e votação, foi aprovado 
por unanimidade. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, o presidente deixou a palavra livre 
para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. Fizeram uso da palavra: Vereador Valdemar Hort; 
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ressaltou que é necessário ser bem analisado o projeto de lei n.º. 028/2022 que institui horário 
especial de trabalho para o cargo de motorista que exerça suas funções na atividade do Transporte 
Escolar e que o mesmo seja aprovado de forma que beneficie a classe dos motoristas, mas que 
também atenda às necessidades da administração; parabenizou o setor de obras por serviços 
realizados; parabenizou o prefeito pela carreata em comemoração as aquisições para município de 
vários veículos, tipo passeio, caminhões, ônibus e maquinários, dentre os quais, dois dos veículos 
foram adquiridos com empenho do ex prefeito Carlos Bandiera de Mattos junto ao Deputado 
Estadual Artagão Júnior. Vereador Antonio Marcos Vicentino; esclareceu e justificou os motivos que 
o levou a se posicionar pela retirada do projeto 028/2022 da ordem do dia; agradeceu a 
administração por serviços realizados na comunidade do Berro da Onça; enalteceu nas novas 
aquisições do município; comentou novos recursos que serão liberados para o município através de 
emendas dos deputados Sérgio Souza e Alexandre Curi. Vereador João Leal de Araújo; exaltou a 
apresentação das aquisições do município; agradeceu o deputado estadual Tercílio Turini por ter 
contemplado o município com dois veículos e também kits esportivos. Vereador Marcos de Andrade 
Neckel; enalteceu a pessoa do prefeito por estar sempre correndo atrás de recursos para o município; 
salientou a necessidade de os vereadores estarem sempre acompanhando o prefeito; ressaltou a 
presença na sessão do novo pároco na igreja Nossa Senhora do Rosário; comentou serviços de 
reforma que deverão ser feitas na igreja da comunidade do Barraquinha. Vereador José Aparecido 
de Oliveira; enalteceu o prefeito pelo trabalho que está realizando frente a administração do 
município e também todos os vereadores por sempre estarem apoiando tudo que é bom para a 
população. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para suas 
CONSIDERAÇÕES FINAIS. Solicitou aos vereadores para analisarem o projeto de lei nº. 028/2022 no 
decorrer da semana pois o mesmo entrará em votação na próxima sessão ordinária; apoiou a moção 
de aplauso de autoria do vereador Marcos Neckel concedida aos motoristas da secretaria municipal 
de saúde; enalteceu a carreata para apresentação das novas aquisições do município; exaltou o 
trabalho do prefeito Thiago e também dos vereadores. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a 
presença de todos e encerrou a sessão. 
 
 
Idemar José Beleti - ______________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
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Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 

 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 030/2022 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos vinte e oito dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, após a sessão ordinária, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos Santos 
Petriolli, João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Marcos de Andrade Neckel, Geibison Silva 
de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas 
e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura do edital de 
convocação e logo após da ORDEM DO DIA: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº. 001/2022 - EMENTA: 
Autoriza a cessão de uso de bens móveis do Poder Legislativo de Ariranha do Ivaí ao Poder Executivo 
do Município e dá outras providências; que posto em segunda discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 027/2022 – 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 2022 e dá outras providências; que posto em segunda discussão e votação, foi aprovado 
por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 029/2022 – SÚMULA: Dispõe sobre a construção, 
funcionamento, utilização, administração e fiscalização dos cemitérios e execução dos serviços 
funerários do Município 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 a subscrevi e assino. 
 
 
Idemar José Beleti - ______________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
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Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 031/2022 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às 17:30 horas, 
na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 
do presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos 
Santos Petriolli, João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Marcos de Andrade Neckel, Geibison 
Silva de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas 
e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura do edital de 
convocação e logo após da ORDEM DO DIA: PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº. 001/2022 - EMENTA: 
Autoriza a cessão de uso de bens móveis do Poder Legislativo de Ariranha do Ivaí ao Poder Executivo 
do Município e dá outras providências; que posto em terceira e última discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 027/2022 – 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 2022 e dá outras providências; que posto em terceira e última discussão e 
votação, foi aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 029/2022 – SÚMULA: Dispõe sobre a 
construção, funcionamento, utilização, administração e fiscalização dos cemitérios e execução dos 
serviços funerários do Município 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 a subscrevi e assino. 
 
Idemar José Beleti - ______________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 032/2022 SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às dezenove horas 
na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 
do presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos 
Santos Petriolli, João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Marcos de Andrade Neckel, Geibison 
Silva de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas 
e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura da ata da sessão 
ordinária anterior, que após lida, foi colocada em discussão e votação e aprovada por unanimidade. 
Logo após solicitou ao secretário para proceder a leitura da matéria constante do EXPEDIENTE: 
Ofícios do executivo municipal encaminhando projetos de leis e leis sancionadas; PROJETO DE LEI Nº. 
030/2022 – SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a Abertura de Crédito Adicional 
Suplementar no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício de 2022; PROJETO DE 
LEI Nº. 031/2022 – 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 2022 e dá outras 
providências; PROJETO DE LEI Nº. 032/2022 – SÚMULA: Isenta os templos religiosos e associações 
sem fins lucrativos existentes no Município da cobrança de taxas de pagamento de transporte 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. 028/2022 – SÚMULA: Institui horário especial de trabalho para o cargo de 
motorista que exerça suas funções na atividade do Transporte Escolar e dá outras providências; 
PROJETO DE LEI Nº. 030/2022 – SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a Abertura de 
Crédito Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício de 
2022; PROJETO DE LEI Nº. 031/2022 – 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 2022 
e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº. 032/2022 – SÚMULA: Isenta os templos religiosos e 
associações sem fins lucrativos existentes no Município da cobrança de taxas de pagamento de 
transporte e dá outras providências; todos colocados em primeira discussão e votação e aprovados 
por unanimidade. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, o presidente deixou a palavra 

livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. Fizeram uso da palavra: Vereador Marcos de 
Andrade Neckel; enalteceu a flexibilização no uso obrigatório de máscaras e enfatizou ser 
uma grande vitória após longo período de pandemia; pediu conscientização por parte da 
população na reciclagem de lixo, expondo as dificuldades enfrentadas pelos servidores que 
trabalham na coleta e também os danos que causam ao meio ambiente. Vereador Valdemar 
Hort; comentou a aprovação do projeto de lei que institui horário especial de trabalho para 
o cargo de motorista que exerce as funções na atividade do Transporte Escolar; apoiou o 
pronunciamento do vereador Marcos em relação a flexibilização do uso de máscaras; 
enalteceu o trabalho realizado pelo pessoal do setor de saúde durante o período mais crítico 
da pandemia; comentou serviços de restauração de estradas que devem ser realizados. 
Vereador Antonio Marcos Vicentino; esclareceu o porquê do voto favorável à aprovação do 
projeto que institui horário especial de trabalho para o cargo de motorista que exerce as 
funções na atividade do Transporte Escolar; fez críticas ao vereador Marcos Neckel por ter 
falado em seu pronunciamento na sessão passada, que gestões anteriores nada conseguiram 
de recursos para o município; enalteceu o empenho do atual prefeito frente a administração. 
Vereador José Aparecido de Oliveira; exaltou a flexibilização do uso de máscaras, e que é um 



 

 
 

CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ 

Rua João Alves Ferreira, nº. 44 - CEP - 86880-000/e-mail: 
protocolo@cmariranhadoivai.pr.gov.br 

Fone/fax - 43-3433-1220 – ARIRANHA DO IVAÍ – PR 
CNPJ: 02.088.628/0001-16 

 

44 
 

sinal de que a pandemia está chegando ao fim; parabenizou o prefeito Thiago pela iniciativa 
do projeto de lei que Isenta os templos religiosos e associações sem fins lucrativos existentes no 
Município da cobrança de taxas de pagamento de transporte, ressaltando que este é um pedido seu 
desde o ano de dois mil e dezenove, sem ter obtido sucesso no decorrer da gestão anterior. Ninguém 
mais querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. 
Manifestou apoio aos pronunciamentos dos vereadores; enalteceu o trabalho do prefeito Thiago; 
informou o saldo bancário da câmara; ressaltou que é necessário seguir trabalhando junto com 
administração em benefício do município e esquecer o que ficou no passado. Nada mais tendo a 
tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a subscrevi 
e assino. 
 
Idemar José Beleti - ______________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 033/2022 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, após a sessão ordinária, na sede deste 
Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do presidente 
Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos Santos Petriolli, João 
Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Marcos de Andrade Neckel, Geibison Silva de Matos, José 
Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a 
todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas e na mesma posição 
ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura do edital de convocação e logo após da 
ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº. 028/2022 – SÚMULA: Institui horário especial de trabalho para o 
cargo de motorista que exerça suas funções na atividade do Transporte Escolar e dá outras providências; 
PROJETO DE LEI Nº. 030/2022 – SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a Abertura de Crédito 
Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício de 2022; PROJETO 
DE LEI Nº. 031/2022 – 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 2022 e dá outras providências; 
PROJETO DE LEI Nº. 032/2022 – SÚMULA: Isenta os templos religiosos e associações sem fins lucrativos 
existentes no Município da cobrança de taxas de pagamento de transporte e dá outras providências; todos 
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. 
 
 
Idemar José Beleti - ______________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 034/2022 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às 17:30 horas, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do presidente 
Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos Santos Petriolli, João 
Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Marcos de Andrade Neckel, Geibison Silva de Matos, José 
Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a 
todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas e na mesma posição 
ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura do edital de convocação e logo após da 
ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº. 028/2022 – SÚMULA: Institui horário especial de trabalho para o 
cargo de motorista que exerça suas funções na atividade do Transporte Escolar e dá outras providências; 
PROJETO DE LEI Nº. 030/2022 – SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a Abertura de Crédito 
Adicional Suplementar no Orçamento do Município de Ariranha do Ivaí, para o exercício de 2022; PROJETO 
DE LEI Nº. 031/2022 – 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 2022 e dá outras providências; 
PROJETO DE LEI Nº. 032/2022 – SÚMULA: Isenta os templos religiosos e associações sem fins lucrativos 
existentes no Município da cobrança de taxas de pagamento de transporte e dá outras providências; todos 
colocados em terceira 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. 
 
 
Idemar José Beleti - ______________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 035/2022 SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às dezenove horas na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos Santos 
Petriolli, João Leal de Araújo, Marcos de Andrade Neckel, Geibison Silva de Matos, José Aparecido de 
Oliveira e Valdemar Hort. Estava ausente o vereador Antonio Marcos Vicentino. Após constatar 
“quórum” regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional 
com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a 
leitura da ata da sessão ordinária anterior, que após lida, foi colocada em discussão e votação e 
aprovada pela maioria absoluta. Logo após solicitou ao secretário para proceder a leitura da matéria 
constante do EXPEDIENTE: Ofícios do executivo municipal encaminhando projetos de leis e leis 
sancionadas; PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº. 002/2022 - SÚMULA: CONCEDE REPOSIÇÃO DAS 
PERDAS INFLACIONÁRIAS AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ 
REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2021 A JANEIRO/2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; PROJETO 
DE LEI LEGISLATIVO Nº. 003/2022 – EMENTA: CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO BENEMÉRITO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS; PROJETO DE LEI Nº. 033/2022 – SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO 
MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO 
MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; PROJETO DE LEI Nº. 034/2022 – 
SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; 
PROJETO DE LEI Nº. 035/2022 – SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A 
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO 
IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; PROJETO DE LEI Nº. 036/2022 – SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO 
MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO 
MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; PROJETO DE LEI Nº. 037/2022 – 
SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; 
PROJETO DE LEI Nº. 038/2022 – SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A 
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO 
IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. 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. 002/2022 - SÚMULA: CONCEDE REPOSIÇÃO DAS PERDAS 
INFLACIONÁRIAS AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ 
REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2021 A JANEIRO/2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; PROJETO 
DE LEI LEGISLATIVO Nº. 003/2022 – EMENTA: CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO BENEMÉRITO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS; PROJETO DE LEI Nº. 033/2022 – SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO 
MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO 
MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; PROJETO DE LEI Nº. 034/2022 – 
SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; 
PROJETO DE LEI Nº. 035/2022 – SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A 
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO 
IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; PROJETO DE LEI Nº. 036/2022 – SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO 
MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO 
MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; PROJETO DE LEI Nº. 037/2022 – 
SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
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ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; 
PROJETO DE LEI Nº. 038/2022 – SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A 
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO 
IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; todos os projetos foram colocados em primeira discussão e votação 
e aprovados 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 Fabrício Dolla dos Santos; fez indicação verbal; fez agradecimentos ao prefeito 
municipal, vice-prefeito e responsável do setor de obras pelo atendimento de indicações a 
seu pedido. Vereador Valdemar Hort; parabenizou todos os prefeitos pela passagem da data 
comemorativa, destacando em especial o prefeito do nosso município; enalteceu o evento 
que contou com a presença do deputado Cobra, justificando sua ausência; agradeceu a todos 
os deputados que buscam benefícios para o município. Vereador Marcos de Andrade Neckel; 
solicitou Moção de Aplausos aos servidores que trabalham no setor de coleta de lixo, 
ressaltando o quanto é necessário um planejamento para poder melhorar a execução dos 
serviços; parabenizou o prefeito pelo trabalho que vem realizando frente a administração 
do município e também pela forma com que atende todos os vereadores; enalteceu a pessoa 
do deputado Cobra que sempre tem procurado conseguir benefícios para o município; 
felicitou os aniversariantes da semana; divulgou a realização da cavalgada, fez indicação 
verbal. Vereador Marcelo José dos Santos Petriolli; parabenizou o prefeito pela passagem do 
dia comemorativo; enalteceu o prefeito pelos investimentos que realizou no setor de 
educação; comentou o evento realizado no final e contou com a presença do Deputado 
Cobra, o qual informou a liberação de mais recursos para o município. Ninguém mais 
querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. 
Manifestou apoio as indicações; felicitou o vereador Marcelo pela passagem do aniversário. 
Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu 
Nivea Oliveira que a subscrevi e assino. 
 
 
Idemar José Beleti - ______________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
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Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 036/2022 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos onze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, após a sessão ordinária, na sede deste 
Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do presidente 
Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos Santos Petriolli, João 
Leal de Araújo, Marcos de Andrade Neckel, Geibison Silva de Matos, José Aparecido de Oliveira e 
Valdemar Hort. Estava ausente o vereador Antonio Marcos Vicentino. Após constatar “quórum” 
regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma salva 
de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura do edital de 
convocação e logo após da ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº. 002/2022 - SÚMULA: 
CONCEDE REPOSIÇÃO DAS PERDAS INFLACIONÁRIAS AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO 
DE ARIRANHA DO IVAÍ REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2021 A JANEIRO/2022 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS; PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº. 003/2022 – EMENTA: CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO 
BENEMÉRITO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; PROJETO DE LEI Nº. 033/2022 – SÚMULA: AUTORIZA O 
EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO 
MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; PROJETO DE LEI Nº. 034/2022 – SÚMULA: 
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO 
ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; PROJETO DE LEI Nº. 
035/2022 – SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO 
ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; 
PROJETO DE LEI Nº. 036/2022 – SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA 
DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O 
EXERCÍCIO DE 2022; PROJETO DE LEI Nº. 037/2022 – SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A 
EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA 
DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; PROJETO DE LEI Nº. 038/2022 – SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO 
MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO 
DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; todos os projetos 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. 
 
Idemar José Beleti - ______________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 

 Vereador 
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José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 037/2022 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos doze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às 17:30 horas, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do presidente 
Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos Santos Petriolli, João 
Leal de Araújo, Marcos de Andrade Neckel, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos, José 
Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a 
todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas e na mesma posição 
ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura do edital de convocação e logo após da 
ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº. 002/2022 - SÚMULA: CONCEDE REPOSIÇÃO DAS 
PERDAS INFLACIONÁRIAS AOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ 
REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO/2021 A JANEIRO/2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; PROJETO DE 
LEI LEGISLATIVO Nº. 003/2022 – EMENTA: CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO BENEMÉRITO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS; PROJETO DE LEI Nº. 033/2022 – SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A 
EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA 
DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; PROJETO DE LEI Nº. 034/2022 – SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO 
MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO 
MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; PROJETO DE LEI Nº. 035/2022 – SÚMULA: 
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO 
ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; PROJETO DE LEI Nº. 
036/2022 – SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO 
ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO 
DE 2022; PROJETO DE LEI Nº. 037/2022 – SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A 
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, 
PARA O EXERCÍCIO DE 2022; PROJETO DE LEI Nº. 038/2022 – SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO 
MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO 
DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; todos os projetos 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. 
 
Idemar José Beleti - ______________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
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Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 

 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 038/2022 SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às dezenove horas 
na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 
do presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos 
Santos Petriolli, João Leal de Araújo, Marcos de Andrade Neckel, Antonio Marcos Vicentino, Geibison 
Silva de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas 
e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura da ata da sessão 
ordinária anterior, que após lida, foi colocada em discussão e votação e aprovada por unanimidade. 
Logo após solicitou ao secretário para proceder a leitura da matéria constante do EXPEDIENTE: 
Ofícios do executivo municipal encaminhando projetos de leis e leis sancionadas; Convite da 
Secretaria Municipal de Educação para a Conferência Municipal de Educação no dia 27/04 às 19:00 
horas; Indicação nº. 003/2022 de autoria do vereador Fabrício Dolla dos Santos – INDICANDO que o 
Executivo Municipal através da Secretaria Municipal competente, providencie a colocação de 
refletores de luz no pátio da Escola Municipal Demétrio Verenka, próximo ao local onde os ônibus 
escolares permanecem estacionados; Moção de Aplausos nº. 002/2022 de Autoria do Vereador 
Marcos de Andrade Neckel – Aplausos aos servidores lotados no setor de obras e serviços 
públicos, pelos excelentes trabalhos que vem sendo realizado na coleta do lixo; PROJETO DE LEI Nº. 
039/2022 – SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO 
ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 
2022; Projeto de Lei nº. 040/2022 - SÚMULA: Autoriza o Chefe do Poder Executivo a firmar Termo de 
Cessão de Uso com a Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE do Município de Ariranha do 
Ivaí/PR 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: Moção de Aplausos nº. 002/2022 de Autoria do Vereador Marcos de Andrade Neckel – Aplausos 
aos servidores lotados no setor de obras e serviços públicos, pelos excelentes trabalhos que vem 
sendo realizado na coleta do lixo; que posto em única discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 039/2022 – SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A 
EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE 
ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; que posto em primeira discussão e votação, foi 
aprovado por unanimidade e Projeto de Lei nº. 040/2022 - SÚMULA: Autoriza o Chefe do Poder 
Executivo a firmar Termo de Cessão de Uso com a Associação Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE 
do Município de Ariranha do Ivaí/PR 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: 
andamento do processo para liberação da obra de pavimentação com pedras irregulares ligando a 
comunidade do Jardim da Curva ao Alecrim. Vereador Antonio Marcos Vicentino; justificou sua 
ausência na sessão ordinária anterior; fez esclarecimentos em relação ao projeto castramóvel, 
conforme obteve informações diretamente do prefeito municipal e também em relação aos 
trabalhos realizados no município por técnicos agrícolas da Emater. Ninguém mais querendo fazer 
uso da palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Manifestou apoio as 
indicações; ressaltou que tomará as providências necessárias para tentar solucionar os problemas 
levantados. Agradeceu os vereadores pelo apoio em todos os projetos que beneficiam o município. 
Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. 
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Idemar José Beleti - ______________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 039/2022 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos dezoito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, após a sessão ordinária, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos Santos 
Petriolli, João Leal de Araújo, Marcos de Andrade Neckel, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva 
de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas 
e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura do edital de 
convocação e logo após da ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº. 039/2022 – SÚMULA: AUTORIZA O 
EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO 
DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; que posto em segunda discussão 
e votação, foi aprovado por unanimidade e Projeto de Lei nº. 040/2022 - SÚMULA: Autoriza o Chefe 
do Poder Executivo a firmar Termo de Cessão de Uso com a Associação Pais e Amigos dos 
Excepcionais - APAE do Município de Ariranha do Ivaí/PR 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. 
 
 
Idemar José Beleti - ______________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 040/2022 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos dezenove dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente as 17:30 horas, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos Santos 
Petriolli, João Leal de Araújo, Marcos de Andrade Neckel, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva 
de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas 
e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura do edital de 
convocação e logo após da ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº. 039/2022 – SÚMULA: AUTORIZA O 
EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO 
DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; que posto em terceira e última 
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade e Projeto de Lei nº. 040/2022 - SÚMULA: Autoriza 
o Chefe do Poder Executivo a firmar Termo de Cessão de Uso com a Associação Pais e Amigos dos 
Excepcionais - APAE do Município de Ariranha do Ivaí/PR e dá outras providências; que posto em 
terceira e última discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o 
presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. Do que eu Nivea Oliveira que a 
subscrevi e assino. 
 
 
Idemar José Beleti - ______________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 041/2022 SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às dezenove 
horas na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 
presença do presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José 
dos Santos Petriolli, João Leal de Araújo, Marcos de Andrade Neckel, Antonio Marcos Vicentino, 
Geibison Silva de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” 
regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma 
salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura da 
ata da sessão ordinária anterior, que após lida, foi colocada em discussão e votação e aprovada por 
unanimidade. Logo após solicitou ao secretário para proceder a leitura da matéria constante 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 ordem do dia, o presidente iniciou a cerimônia de entrega 
de Moção de Aplausos aos motoristas do setor de saúde e também aos servidores que prestam 
serviços na coleta de lixo, sendo ambas as moções de iniciativa do vereador Marcos de Andrade 
Neckel. O Presidente convidou os vereadores Fabrício Dolla dos Santos e Marcos de Andrade Neckel 
para fazerem a entrega dos certificados ao representante de cada setor, respectivamente. Feitas as 
formalidades, o presidente deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. 
Fizeram uso da palavra: Vereador Marcos de Andrade Neckel; reiterou a importância dos servidores 
públicos da cidade de Ariranha do Ivaí, agradeceu pelos serviços prestados à população; ressaltou 
que contribui para o crescimento do município; abordou também questões ligadas ao saneamento 
básico e a conscientização da destinação correta dos lixos recicláveis da localidade. O vereador 
Valdemar Hort; agradeceu os servidores municipais pelos serviços de grande valia prestados à 
população, principalmente a aqueles que trabalharam na linha de frente na pandemia da COVID-19; 
também relembrou a suma importância da separação correta do lixo.  O vereador José Aparecido de 
Oliveira comentou sobre o reconhecimento dos colaboradores municipais; lembrou que o trabalho 
de todos contribui grandemente para o bem-estar da população como um todo; relembrou as falas 
dos demais vereadores sobre a coleta do lixo, reforçando a importância da separação correta, onde 
facilita o trabalho dos servidores na coleta seletiva; também apontou algumas indicações ao setor 
rodoviário municipal; O vereador João Leal de Araújo destacou o protagonismo dos servidores 
municipais, recordando a importância dos mesmos para a melhora na manutenção da qualidade de 
vida da população ariranhense; O vereador Antonio Marcos Vicentino reconheceu os servidores 
públicos municipais, reiterando o esforço dedicado a prestação de serviços à população, 
principalmente os servidores que realizam viagens intermunicipais; apontou também a manutenção 
das estradas do Bairro Alecrim, em especial a que se liga a cidade de Ivaiporã. Ninguém mais 
querendo fazer uso da palavra o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. O presidente 
agradeceu a todos os servidores municipais pelos serviços prestados à população de Ariranha do Ivai, 
relembrou também a importância da separação e da destinação correta do lixo. Nada mais tendo a 
tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. 
 
Idemar José Beleti - ______________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
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Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 042/2022 SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às dezenove horas na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, João Leal de Araújo, 
Marcos de Andrade Neckel, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos, José Aparecido de 
Oliveira e Valdemar Hort. Estava ausente o vereador Marcelo José dos Santos Petriolli. Após 
constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão 
nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida 
determinou a leitura da ata da sessão ordinária anterior, que após lida, foi colocada em discussão e 
votação e aprovada pela maioria absoluta. Logo após solicitou ao secretário para proceder a leitura 
da matéria constante do EXPEDIENTE: Ofício da empresa prêmio Gestor Público Paraná referente 
divulgação do Prêmio Gestor Público Paraná, edição 2022; Ofícios do executivo municipal 
encaminhando leis sancionadas, projeto de lei e resposta a indicação nº. 003/2022 de autoria do 
vereador Fabrício Dolla dos Santos; , ofício do executivo municipal requerendo autorização legislativa 
para realizar mudança (transporte) com veículo pertencente ao município de Ariranha do Ivaí para a 
cidade de Ivaiporã; Termo de autorização legislativa para realizar mudança (transporte) com veículo 
FORD CARGO 814, ANO/MODELO 1996/1997, PLACAS BDN 2A03, RENAVAN 66.881874-3 
pertencente ao município Ariranha do Ivaí para a cidade de Ivaiporã, da família da Senhora ELIANE 
CASTELAR, a qual apresenta situação de vulnerabilidade social; Projeto de Lei nº. 042/2022 Súmula: 
Dispõe sobre as diretrizes para elaboração do orçamento do município de Ariranha do Ivaí para o 
exercício financeiro de 2023 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: Termo de autorização legislativa para realizar mudança 
(transporte) com veículo FORD CARGO 814, ANO/MODELO 1996/1997, PLACAS BDN 2A03, 
RENAVAN 66.881874-3 pertencente ao município Ariranha do Ivaí para a cidade de Ivaiporã, da 
família da Senhora ELIANE CASTELAR, a qual apresenta situação de vulnerabilidade social; que posto 
em única discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta. Não havendo mais matéria para a 
ordem do dia, o presidente deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. 
Fizeram uso da palavra: O vereador Valdemar Hort destacou alguns pontos de melhora na 
manutenção na estrada dos Bairros Jardim da Curva e Alecrim, de modo a favorecer a qualidade do 
transporte; parabenizou os funcionários que trabalharam na cavalgada ecológica municipal.  O 
vereador Marcos Andrade Neckel abordou a questão do aumento nos casos de dengue no município 
e no estado, e alertou sobre as causas na doença como a água parada; relembrou que a prevenção 
da doença é o melhor caminho em todos os casos, reduzindo a chance da proliferação do vírus no 
município; parabenizou as autoridades municipais pelo reconhecimento da crise hídrica que ajudará 
os agricultores do município; parabenizou também os servidores públicos municipais pelo trabalho 
realizado na cavalgada ecológica. O vereador Fabricio Dolla dos Santos agradeceu ao secretário do 
setor rodoviário municipal pelas melhorias realizadas nas estradas rurais; parabenizou os servidores 
que estiveram à frente da organização da cavalgada ecológica e reiterou a importância do trabalho 
realizado por todos.  O vereador José Aparecido de Oliveira agradeceu o empenho dos servidores do 
município pela participação na organização da cavalgada ecológica, onde a população pode apreciar 
de um momento festivo no município. O vereador Antônio Marcos Vicentino comentou sobre a 
cavalgada ecológica realizada, onde a população de Ariranha do Ivai e dos municípios vizinhos 
puderam aproveitar de um momento tranquilo e festivo, agradeceu aos servidores presentes na 
organização do evento; reiterou a questão da manutenção rodoviária do município nos bairros no 
Jardim da Curva e Alecrim, em especial a estrada rural que se liga ao município de Ivaiporã. Ninguém 
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mais querendo fazer uso da palavra o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. O 
presidente parabenizou as autoridades municipais e a todos os servidores que cooperaram para a 
realização da cavalgada ecológica do município e desejou um feliz dia das mães a todas as mães do 
município. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. 
 
Idemar José Beleti- ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 043/2022 SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos nove dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às dezenove horas na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos Santos 
Petriolli, João Leal de Araújo, Marcos de Andrade Neckel, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva 
de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas 
e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura da ata da sessão 
ordinária anterior, que após lida, foi colocada em discussão e votação e aprovada por unanimidade. 
Logo após solicitou ao secretário para proceder a leitura da matéria constante do EXPEDIENTE: Ofício 
da Prefeitura Municipal solicitando autorização legislativa para transporte de produtores rurais do 
município para visitação a Exposição que está sendo realizada no município de Maringá/Pr; Ofício da 
Prefeitura Municipal encaminhando projeto de Lei; Projeto de Lei nº. 043/2022 SÚMULA: AUTORIZA 
O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO 
ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAI, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. Terminada a leitura 
do expediente, o presidente deixou a palavra livre com relação as matérias lidas. Ninguém querendo 
fazer uso da palavra, o presidente passou para a ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº. 043/2022 
SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; 
que posto em primeira discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta. Não havendo mais 
matéria para a ordem do dia, o presidente deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos 
vereadores. O vereador Marcelo José dos Santos Petriolli agradeceu ao executivo municipal pelo 
evento realizado em comemoração ao dia das mães e das mulheres; enalteceu a organização e 
parabenizou a Secretária de Assistência Social.  O vereador Valdemar Hort parabenizou a organização 
do evento realizado em comemoração ao dia das mães e das mulheres; comentou a vinda do 
deputado Rubens Bueno ao município, onde relembrou a prestação de contas em relação as verbas 
destinadas ao município; reforçou as indicações feitas anteriormente em relação a manutenção das 
estradas dos Bairros Jardim da Curva e Alecrim. O vereador Marcos Andrade Neckel parabenizou o 
secretário do rodoviário e o prefeito municipal pela finalização da obra realizada no Bairro Riozinho; 
reforçou que o descolamento e o trabalho realizado nas estradas com o rolo dificilmente pode ser 
feito em dias de chuva; parabenizou os servidores do Cras e da Assistência Social  pela organização 
do evento de dia das mães; reiterou a importância do trabalho realizado no setor de obras e pelos 
servidores braçais; parabenizou também o prefeito e o secretário de educação municipal. O vereador 
Antônio Marcos Vicentino agradeceu os servidores municipais e os vereadores que estiveram 
envolvidos na organização do jantar de dia das mães; também indicou novamente a manutenção das 
estradas do Bairro Jardim da Curva e Alecrim; comentou também a respeito da importância da 
realização de concurso público visando a contratação de servidores para o setor rodoviário; 
relembrou ainda o comprometimento do setor rodoviário para cumprir a realização de obras nas 
estradas municipais.  O vereador Geibison Silva de Matos comentou que em breve as máquinas do 
setor rodoviário irão para o Bairro Nova Aliança e fez uma indicação para a manutenção das ruas do 
patrimônio; recordou-se que o projeto de pavimentação das ruas do bairro está em andamento, 
visando sanar os problemas da comunidade; abordou a importância da realização de concurso 
público, visto que há uma defasagem no quadro de funcionários municipais, de modo que a 
realização do concurso sana essa problemática; relembrou as indicações feitas a respeito da 
manutenção das estradas do Bairro Barraquinha e cobrou a recuperação de uma ponte no bairro; 
reiterou e explicou a respeito da pavimentação dos Bairros Jardim da Curva e Barraquinha, onde a 
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liberação de verbas para pavimentação estão em andamento e que estas verbas não foram liberadas 
por conta de um erro no sistema que não reconheceu os arquivos enviados para a certidão do 
município, onde comentou que não houve nenhum erro dos funcionários da câmara; parabenizou os 
servidores da câmara pela competência no trabalho prestado ao município; também parabenizou o 
deputado Ricardo Arruda pelo trabalho na liberação de recursos para a pavimentação e para o 
desenvolvimento do município. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o presidente passou 
para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Comentou sobre a manutenção da estrada do Bairro 
Barraquinha; relembrou que as estradas do Bairro Nova Aliança também receberão uma restauração 
no cascalhamento; reiterou a importância da realização de concursos públicos e do trabalho em 
conjunto dos setores; parabenizou os funcionários do Cras e da Assistência Social pela organização 
do evento em celebração ao dia das mães e das mulheres, agradeceu a presença do prefeito e do 
vice prefeito no evento; agradeceu também ao proprietário da cascalheira, o Sr. Mário Chociai Filho, 
que cedeu o cascalho para os Bairros do Riozinho e Rio Dezenove, onde comentou que o município 
é deficitário de cascalheiras. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a 
sessão. 

 
Idemar José Beleti- ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 044/2022 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às dezessete e trinta 
horas na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 
presença do presidente em exercício Fabrício Dolla dos Santos e dos Vereadores, Marcelo José dos 
Santos Petriolli, João Leal de Araújo, Marcos de Andrade Neckel, Antonio Marcos Vicentino, Geibison 
Silva de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Estava ausente o vereador Idemar José 
Beleti. 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. 043/2022 SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A 
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA 
DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; que posto em segunda discussão e votação, foi aprovado pela 

maioria absoluta e autorização legislativa para transporte de produtores rurais do município 
para visitação a Exposição que está sendo realizada no município de Maringá/Pr; que posto 
em única discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta. Nada mais tendo a tratar, 
o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão.  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Presidente e exercício 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
 
 
 
 
 



 

 
 

CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ 

Rua João Alves Ferreira, nº. 44 - CEP - 86880-000/e-mail: 
protocolo@cmariranhadoivai.pr.gov.br 

Fone/fax - 43-3433-1220 – ARIRANHA DO IVAÍ – PR 
CNPJ: 02.088.628/0001-16 

 

65 
 

ATA Nº. 045/2022 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às nove e trinta horas 
na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 
do presidente Idemar José Beleti, e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos 
Santos Petriolli, João Leal de Araújo, Marcos de Andrade Neckel, Antonio Marcos Vicentino, Geibison 
Silva de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas 
e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura do edital de 

convocação e logo após da ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº. 043/2022 SÚMULA: AUTORIZA O 
EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO 
ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; 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.  
 
Idemar José Beleti - _______________________________________________________________ 
Presidente 
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 046/2022 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos treze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às dezessete e trinta 
horas na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 
presença do presidente Idemar José Beleti, e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José 
dos Santos Petriolli, João Leal de Araújo, Marcos de Andrade Neckel, Antonio Marcos Vicentino, 
Geibison Silva de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” 
regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma 
salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura do 

edital de convocação e logo após da ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº. 041/2022 - SÚMULA: 
Dispõe sobre a preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Natural do Município de 
Ariranha do Ivaí, cria o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural e institui o Fundo 
Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná e dá 
outras providências; PROJETO DE LEI Nº. 044/2022 - SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO 
MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO 
MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; PROJETO DE LEI Nº. 
045/2022 - SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE 
CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA 
O EXERCÍCIO DE 2022; todos colocados em primeira discussão e votação e aprovados por 

unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e 
encerrou a sessão.  
 
 
Idemar José Beleti - _______________________________________________________________ 
Presidente 
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
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Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 047/2022 SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos dezesseis e dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às dezenove 
horas na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 
presença do presidente Idemar José Beleti e dos Vereadores Marcelo José dos Santos Petriolli, João 
Leal de Araújo, Marcos de Andrade Neckel, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos, José 
Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Estava ausente o vereador Fabrício Dolla dos Santos. Após 
constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão 
nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida 
determinou a leitura da ata da sessão ordinária anterior, que após lida, foi colocada em discussão e 
votação e aprovada pela maioria absoluta. Logo após solicitou ao secretário para proceder a leitura 
da matéria constante do EXPEDIENTE: Ofício da Prefeitura Municipal projetos de lei e leis 
sancionadas; Ofício da Prefeitura Municipal comunicando audiência pública às 13:30 horas do dia 26 
de maio de 2022, no Auditório da Câmara Municipal, com o objetivo de apresentar a avaliação das 
metas do 1º Quadrimestre do exercício financeiro de 2022 à Comissão de Orçamento e Finanças do 
Poder Legislativo Municipal e a Audiência Pública das receitas e despesas do FMDCA do mesmo 
período; PROJETO DE LEI Nº. 041/2022- SÚMULA: Dispõe sobre a preservação do Patrimônio 
Histórico, Cultural e Natural do Município de Ariranha do Ivaí, cria o Conselho Municipal do 
Patrimônio Cultural e institui o Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural de Ariranha do 
Ivaí, Estado do Paraná e dá outras providencias; PROJETO DE LEI Nº. 044/2022- 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 2022; PROJETO DE LEI 
Nº. 045/2022- SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO 
ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICIPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 
2022. Terminada a leitura do expediente, o presidente deixou a palavra livre com relação as matérias 
lidas. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para a ORDEM DO DIA: PROJETO 
DE LEI Nº. 041/2022- SÚMULA: Dispõe sobre a preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e 
Natural do Município de Ariranha do Ivaí, cria o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural e institui 
o Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná e dá 
outras providencias; que posto em segunda discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta; 
PROJETO DE LEI Nº. 044/2022- 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 2022; que posto em segunda discussão e votação, foi aprovado pela 
maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº. 045/2022- SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A 
EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICIPIO DE 
ARIRANHA DO IVAÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; que posto em segunda discussão e votação, foi 
aprovado pela maioria absoluta. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, o presidente deixou 
a palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. Fizeram uso da palavra: O vereador 
Valdemar Hort agradeceu a todos que estavam presentes na sessão e em especial aos moradores do 
Bairro Barraquinha; comentou sobre o tombamento da igreja católica do Bairro Barraquinha, onde 
discorreu sobre a importância da igreja e do projeto de tombamento para a cultura do município e 
da comunidade; abordou também a questão das pedras regulares do Bairro Jardim da Curva ao Bairro 
Alecrim, onde o projeto está em andamento para beneficiar a população da comunidade; também 
indicou a construção de um abastecedor de água, e comentou que o município é escasso de 
abastecedores nas áreas rurais do município. O vereador Geibison Silva de Matos reiterou as falas 
feitas pelo vereador Valdemar Hort a respeito das pedras regulares no Bairro Barraquinha, comentou 
que o projeto foi aprovado pelos vereadores e que a liberação das verbas está em andamento, onde 
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irá proporcionar para a população da comunidade e de todo o município maior qualidade de vida; 
comentou também sobre o projeto de lei de tombamento de patrimônios culturais do município, 
especialmente a igreja católica do Bairro Barraquinha, onde é de suma importância para o município 
preservar este patrimônio; relembrou também os projetos aprovados pela câmara para a compra de 
veículos; O vereador Marcos Andrade Neckel agradeceu a presença de todos presentes da sessão; 
agradeceu também as servidoras públicas responsáveis pela criação do Projeto de Lei de Preservação 
do Patrimônio Histórico, Cultural e Natural do município; comentou sobre a importância do 
tombamento e restauração da igreja católica do Bairro Barraquinha, onde lembrou que os poderes 
executivo e legislativo municipais estão trabalhando juntos em prol da preservação da cultura do 
município; também pontoou que a igreja quando é tombada pelo município vira patrimônio 
municipal, onde cabe ao município realizar a manutenção da mesma; agradeceu ao secretário do 
setor rodoviário pelas manutenções feitas nas estradas rurais da localidade. O vereador José 
Aparecido de Oliveira agradeceu a todos que estavam presentes na sessão e em especial aos 
moradores do Bairro Barraquinha; comentou sobre a importância do tombamento da igreja católica 
do Bairro Barraquinha para a cultura do município; reiterou a questão das pedras regulares do Bairro 
Jardim da Curva e Alecrim; parabenizou o secretário do rodoviário municipal por estar atendendo as 
demandas da população; parabenizou o prefeito municipal pelo trabalho que está sendo realizado 
visando o bem estar e a qualidade de vida da população. O vereador Antônio Marcos Vicentino 
agradeceu e comentou sobre a importância da população em acompanhar as sessões da câmara; 
reiterou a questão do tombamento da igreja do Bairro Barraquinha, onde é de grande relevância 
para o patrimônio cultural do município; reiterou também a questão dos abastecedores nas áreas 
rurais do município; pontuou sobre a manutenção da estrada do Bairro Alecrim que dá acesso a 
Ivaiporã; pontuou também que o processo das pedras regulares do Bairro Barraquinha está em 
andamento, onde visa a qualidade de vida para a população; agradeceu ao deputado Alexandre Curi 
por liberar ao município uma retro escavadeira, e ao deputado Sérgio Souza pelas verbas liberadas 
para a agricultura do município. O vereador João Leal de Araújo destacou a importância dos serviços 
realizados pelo setor rodoviário municipal; destacou também o trabalho realizado nas calçadas do 
município, onde os servidores estão empenhados para a execução do trabalho; também comentou 
que apoia as indicações realizados pelos vereadores e pela população. Ninguém mais querendo fazer 
uso da palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Pontoou que o poder 
executivo municipal está sempre à disposição da população; comentou que o tombamento da igreja 
católica do Bairro Barraquinha é de grande relevância para o patrimônio histórico do município; 
agradeceu ao prefeito, ao vice-prefeito e ao secretário do rodoviário municipal que estão 
empenhados, mesmo com poucos servidores, a proporcionar a população mais qualidade de vida; 
comentou também que estará sendo realizada a manutenção das estradas do Bairro Jardim da Curva 
e Alecrim. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. 
 
Idemar José Beleti- ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
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Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 048/2022 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos dezesseis e dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, após a sessão ordinária, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente Idemar José Beleti e dos Vereadores Marcelo José dos Santos Petriolli, João Leal de 
Araújo, Marcos de Andrade Neckel, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos, José 
Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Estava ausente o vereador Fabrício Dolla dos Santos. Após 
constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão 
nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida 
determinou a leitura do edital de convocação e logo após da ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº. 
041/2022- SÚMULA: Dispõe sobre a preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Natural do 
Município de Ariranha do Ivaí, cria o Conselho Municipal do Patrimônio Cultural e institui o Fundo 
Municipal de Proteção do Patrimônio Cultural de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná e dá outras 
providencias; que posto em terceira discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta; 
PROJETO DE LEI Nº. 044/2022- 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 2022; que posto em terceira discussão e votação, foi aprovado pela 
maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº. 045/2022- SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A 
EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICIPIO DE 
ARIRANHA DO IVAÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; que posto em terceira discussão e votação, foi 
aprovado pela maioria absoluta. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de 
todos e encerrou a sessão. 
 
Idemar José Beleti- ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 049/2022 SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos vinte e três e dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às dezenove 
horas na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 
presença do presidente em exercício Fabrício Dolla dos Santos e dos Vereadores, João Leal de Araújo, 
Marcos de Andrade Neckel, Antônio Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos, José Aparecido de 
Oliveira e Valdemar Hort. Estava ausente os vereadores Idemar José Beleti e Marcelo José dos Santos 
Petriolli. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para que de pé 
saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto 
bíblico. Em seguida determinou a leitura da ata da sessão ordinária anterior, que após lida, foi 
colocada em discussão e votação e aprovada por unanimidade. Logo após solicitou ao secretário para 
proceder a leitura da matéria constante do EXPEDIENTE: Ofício da Prefeitura Municipal 
encaminhando projeto de lei e leis sancionadas; PROJETO DE LEI Nº. 046/2022- 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. 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. 046/2022- 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 pela maioria absoluta. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, o presidente deixou 
a palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. O vereador João Leal de Araújo 
destacou a viagem feita pelo prefeito municipal juntamente com o presidente da Câmara Idemar 
Beleti e o vereador Marcelo Petriolli, onde reiterou a importância da busca por recursos municipais. 
O vereador Antônio Marcos Vicentino, agradeceu ao presidente da Câmara Municipal por ceder o 
espaço para a visita do Deputado Federal Sérgio Souza; agradeceu ao Deputado pela vinda ao 
município e pela liberação de recursos; comentou sobre os veículos públicos que foram incendiados 
nas últimas semanas, onde reiterou que os veículos poderiam trazer uma rentabilidade futura para 
o município. O vereador Geibison Silva de Matos fez um requerimento a respeito da pavimentação 
no entorno da escola municipal, onde reiterou que a pavimentação do local melhora o transito de 
veículos no entorno da escola e aumenta a qualidade de vida dos funcionários e dos estudantes 
municipais. O vereador Valdemar Hort desejou uma boa viagem à Brasília ao prefeito municipal, ao 
presidente da Câmara Idemar Beleti e ao vereador Marcelo Petriolli, de modo que possam trazer 
mais recursos ao município; relembrou os serviços prestados pelo ex-prefeito Carlos Bandieira de 
Mattos ao município e a população; reiterou que os veículos municipais que foram incendiados nas 
últimas semanas fazem parte do dinheiro dos impostos pagos pela população, e que cada veículo é 
importante para a frota municipal; pontoou sobre a importância da instalação de câmeras de 
segurança ao redor dos prédios municipais. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o 
presidente em exercício passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS: fez uma indicação verbal para a 
próxima sessão; rua Miguel Verenka possui uma árvore onde os galhos estão invadindo a rua, 
atrapalhando a sinalização e a iluminação municipal; convidou a todos para acompanharem a 
próxima sessão. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. 
 
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
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João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antônio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 050/2022 SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às dezenove horas na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente Idemar José Beleti e dos Vereadores, Marcelo José dos Santos Petriolli, João Leal de 
Araújo, Marcos de Andrade Neckel, Geibison Silva de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar 
Hort. Estavam ausentes aos vereadores Fabrício Dolla dos Santos e Antônio Marcos Vicentino. Após 
constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão 
nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida 
determinou a leitura da ata da sessão ordinária anterior, que após lida, foi colocada em discussão e 
votação e aprovada por unanimidade. Logo após solicitou ao secretário para proceder a leitura da 
matéria constante do EXPEDIENTE: Ofício da Prefeitura Municipal encaminhando balancete 
financeiro do Município de Ariranha do Ivaí, referente ao mês de abril de 2022 e Projeto de Lei; 
PROJETO DE LEI Nº. 047/2022 - SÚMULA: Dispõe sobre alteração dos anexos da Lei Municipal 343 de 
28 de dezembro de 2009, com a criação dos cargos de MOTORISTA e OPERADOR DE MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO, no Plano de Cargos e Salários do Município de Ariranha do Ivaí e dá 
outras providências. Terminada a leitura do expediente, o presidente deixou a palavra livre com 
relação a matéria lida. O vereador Marcos de Andrade Neckel pediu explicações acerca do Projeto de 
Lei Nº. 047/2022. O vereador Marcelo José dos Santos Petriolli fez o uso da palavra e explicou o 
Projeto de Lei Nº. 047/2022, onde o servidor concursado para trabalhar nas máquinas do setor 
rodoviário poderá também trabalhar nos tratores da secretária de agricultura, não havendo desvio 
de suas funções; reiterou que os servidores não terão seus cargos mudados; pontoou que a lei valerá 
para o próximo concurso.  O vereador Marcos de Andrade Neckel comentou que a lei é muito 
importante para o município. O vereador Geibison Silva de Matos usando da palavra comentou que 
desejava estudar o projeto antes de ser encaminhado para votação. Ninguém mais querendo fazer 
uso da palavra, o presidente passou para a ORDEM DO DIA:  PROJETO DE LEI Nº. 046/2022 - 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 pela maioria absoluta.  
PROJETO DE LEI Nº. 047/2022 SÚMULA: Dispõe sobre a alteração dos anexos da Lei Municipal 343 
de 28 de dezembro de 2009, com a criação dos cargos de MOTORISTA e OPERADOR DE MÁQUINAS 
E EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO, no Plano de Cargos e Salários do Município de Ariranha do Ivaí e 
dá outras providências. O presidente consultou a mesa e os vereadores quanto a votação do PROJETO 
DE LEI Nº. 047/2022. Os vereadores, João Leal de Araújo, Marcelo José dos Santos Petriolli, Marcos 
de Andrade Neckel, Valdemar Hort e José Aparecido de Oliveira manifestaram-se a favor da votação 
do projeto. O vereador Geibison Silva de Matos manifestou-se contra a votação e justificou-se que, 
pelo fato do projeto ter sido enviado no mesmo dia da votação, não pôde estuda-lo.  Tendo sido o 
voto favorável da maioria dos vereadores, o Projeto de Lei Nº. 047/2022 foi posto em primeira 
votação. O vereador Geibison Silva de Mattos requereu abstenção da votação, pois não teve 
conhecimento do projeto em sua totalidade. O projeto foi aprovado pela maioria. Não havendo mais 
matéria para a ordem do dia, o presidente deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos 
vereadores. O vereador Marcelo José dos Santos Petriolli comentou sobre sua viagem a Brasília 
juntamente com o Presidente da Câmara e o prefeito municipal; comentou sobre a passagem pelo 
gabinete do Deputado Luiz Nishimori, onde foi liberado uma ementa especial de 1 milhão de reais 
que será destinado para o projeto do portal e para a construção das casas populares; comentou a 
passagem pelo gabinete do Deputado Enio Verri, onde foi liberado 300 mil reais em ementa especial 
para o município; parabenizou o time de futsal do Colégio Estadual Presidente Kennedy pela 
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participação nos jogos escolares. O vereador João Leal de Araújo agradeceu as orações recebidas; 
destacou a qualidade das estradas rurais do município; parabenizou o Presidente da Câmara, o 
vereador Marcelo Petriolli e o prefeito municipal pelos recursos conquistados para o município. O 
vereador Marcos de Andrade Neckel parabenizou o departamento de esportes e os professores 
envolvidos no treinamento do time de futsal do Colégio Estadual  Presidente Kennedy que 
representam o município; parabenizou a equipe do departamento de saúde pelo mutirão de limpeza 
contra o mosquito da dengue; parabenizou os professores e funcionários da Escola Municipal 
Demétrio Verenka, do Colégio Estadual Presidente Kennedy e do CMEI Pingo de Gente pela 
campanha de combate ao abuso sexual infantil; parabenizou o ex-vereador João Santana pela 
participação nos eventos municipais. O vereador Geibison Silva de Matos relembrou a indicação feita 
na sessão anterior sobre a pavimentação da rua próxima da escola municipal; esclareceu que pediu 
a retirada da votação do Projeto de Lei Nº. 047/2022, pois não tem total conhecimento acerca do 
mesmo. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para suas 
CONSIDERAÇÕES FINAIS.  Comentou que é um direito do vereador Geibison Silva de Matos se abster 
da votação; agradeceu ao convite feito pelo prefeito municipal para viajar a Brasília, onde destacou 
que foi de grande proveito; comentou sobre os recursos que foram liberados para o município, onde 
o Deputado Enio Verri destinou uma ementa de 300 mil reais e o Deputado Luiz Nishimori destinou 
500 mil reais para a compra de tratores e 1 milhão para o projeto do portal e para a construção das 
casas populares; justificou a falta dos vereadores Fabrício dos Santos Dolla e Antônio Marcos 
Vicentino na presente sessão. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou 
a sessão. 
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 

 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 

 
Marcos de Andrade Neckel - ______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 051/2022 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos trinta dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, após a sessão ordinária, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente Idemar José Beleti e dos Vereadores, Marcelo José dos Santos Petriolli, João Leal de 
Araújo, Marcos de Andrade Neckel, Geibison Silva de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar 
Hort. Estavam ausentes aos vereadores Fabrício Dolla dos Santos e Antônio Marcos Vicentino. Após 
constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão 
nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida 

determinou a leitura do edital de convocação e logo após da ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº. 
046/2022 - 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 pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº. 047/2022 - SÚMULA: Dispõe 
sobre alteração dos anexos da Lei Municipal 343 de 28 de dezembro de 2009, com a criação 
dos cargos de MOTORISTA e OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO, 
no Plano de Cargos e Salários do Município de Ariranha do Ivaí e dá outras providências; que 
posto em segunda discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta. Nada mais tendo a tratar, 
o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. 
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 

 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 

 
Marcos de Andrade Neckel - ______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 052/2022 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às 17:30 horas, 
na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 
do presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos 
Santos Petriolli, João Leal de Araújo, Marcos de Andrade Neckel, Antonio Marcos Vicentino, Geibison 
Silva de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas 
e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura do edital de 

convocação e logo após da ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº. 047/2022 - SÚMULA: Dispõe 
sobre alteração dos anexos da Lei Municipal 343 de 28 de dezembro de 2009, com a criação 
dos cargos de MOTORISTA e OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ELEVAÇÃO, 
no Plano de Cargos e Salários do Município de Ariranha do Ivaí e dá outras providências; que 
posto em terceira discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta. Nada mais tendo a tratar, 
o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. 
 
 
Idemar José Beleti - _____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 053/2022 SESSÃO EXTRAORIDINÁRIA 
Ao primeiro dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente as 17:30 horas, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente Idemar José Beleti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos Santos 
Petriolli, João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino e Valdemar Hort. Estavam ausentes os 
vereadores Geibison Silva de Matos, José Aparecido de Oliveira e Marcos de Andrade Neckel. 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: AUTORIZAÇÃO 
LEGISLATIVA PARA TRANSPORTE DE MUDANÇA; que posto em única discussão e votação, foi 
aprovado pela maioria absoluta. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de 
todos e encerrou a sessão. 
 
 
Idemar José Beleti - _____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 
Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 054/2022 SESSÃO EXTRAORIDINÁRIA 
Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente as 17:30 horas, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente Idemar José Beleti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos Santos 
Petriolli, João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos, José Aparecido de 
Oliveira, Marcos Andrade Neckel e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o Pavilhão Nacional com uma salva de palmas 
e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura do Edital de 

Convocação e logo após da ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº. 048/2022 - 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 2022; que posto 
em primeira discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o 
presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão.  
 
Idema r José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente 
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 055/2022 SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às dezenove horas na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos Santos 
Petriolli, João Leal de Araújo, Marcos de Andrade Neckel, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva 
de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas 
e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura da ata da sessão 
ordinária anterior, que após lida, foi colocada em discussão e votação e aprovada por unanimidade. 
Logo após solicitou ao secretário para proceder a leitura da matéria constante do EXPEDIENTE: Ofício 
da Prefeitura Municipal encaminhando solicitação de autorização legislativa para realizar o 
transporte da produção para diversas localidades de produtos hortifrútis como apoio operacional e 
resolutivo aos pequenos produtores do município de Ariranha do Ivaí/PR; ofício da Prefeitura 
Municipal encaminhando projetos de lei e leis sancionadas; indicação nº. 004/2022 de autoria do 
Vereador Marcos de Andrade Neckel - Apresentou a indicação que após dado ciência ao Soberano 
Plenário, seja encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal Thiago Epifânio da Silva, para que junto à Secretaria competente, proceda a realização do 
plantio de árvores no entorno do cemitério localizado na sede do Município; indicação nº. 005/2022 
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 Thiago Epifânio da Silva para que junto à Secretaria competente proceda um estudo 
viabilizando o início dos trâmites internos necessários visando a elaboração de projeto técnico e a 
consequente liberação de recursos para pavimentação asfáltica ou com pedras irregulares no 
entorno da Escola Municipal Demétrio Verenka; termo de autorização legislativa para realizar o 
transporte da produção para diversas localidades de produtos hortifrútis como apoio operacional e 
resolutivo aos pequenos produtores do município de Ariranha do Ivaí/PR; PROJETO DE LEI 
LEGISLATIVO Nº 004/2022 - SÚMULA: DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO (A) PREFEITO 
(A), VICE, ASSESSORES E SECRETÁRIOS (AS) DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS; PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 005/2022 - SÚMULA: DISPÕE SOBRE A 
ADEQUAÇÃO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO (A) PRESIDENTE (A), VEREADORES E SERVIDORES DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARIRANHA DO IVAÍ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; PROJETO DE LEI Nº. 
048/2022 – SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO 
ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 
2022; PROJETO DE LEI Nº. 049/2022 – SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A 
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA 
DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. Terminada a leitura do expediente, o presidente deixou a 
palavra livre com relação as matérias lidas. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o presidente 
passou para a ORDEM DO DIA: Termo de autorização legislativa para realizar o transporte da 
produção para diversas localidades de produtos hortifrútis como apoio operacional e resolutivo aos 
pequenos produtores do município de Ariranha do Ivaí/PR; que posto em única votação e discussão 
foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 004/2022 - SÚMULA: DISPÕE SOBRE 
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO (A) PREFEITO (A), VICE, ASSESSORES E SECRETÁRIOS (AS) DO 
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 005/2022 - SÚMULA: 
DISPÕE SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO (A) PRESIDENTE (A), VEREADORES E 
SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARIRANHA DO IVAÍ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; que posto 
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em primeira votação e discussão foi aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 048/2022 – 
SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; que 
posto em segunda discussão e votação foi aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 049/2022 
– SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; 
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. 
O vereador Fabrício Dolla dos Santos justificou sua ausência na sessão anterior; prestou condolências 
à família enlutada; parabenizou o prefeito municipal pela entrega dos uniformes aos estudantes do 
município; parabenizou o vereador Valdemar Hort pela passagem de seu aniversário.  O vereador 
Valdemar Hort comentou sobre a passagem de seu aniversário; prestou condolências à família 
enlutada; comentou sobre a obra das pedras regulares do Bairro Alecrim ao Bairro Jardim da Curva, 
onde a população irá desfrutar de estradas com qualidade; agradeceu a todos os envolvidos na obra 
das pedras regulares; fez indicação verbal.  O vereador Marcos de Andrade Neckel parabenizou os 
vereadores Valdemar Hort e Geibison Silva de Matos pela passagem de seus aniversários; 
parabenizou a equipe dos servidores braçais que concluíram a cobertura do vestiário do campo 
municipal; parabenizou o prefeito e o secretário de obras municipal pelo desenvolvimento da cidade; 
agradeceu ao Deputado Estadual Cobra pela ementa do Meu Campinho; agradeceu ao Deputado 
Estadual Alexandre Curi pela retroescavadeira enviada para o município; agradeceu a Secretária de 
Educação e ao prefeito pela entrega dos uniformes aos alunos do município; pontuou que o trabalho 
feito pelo setor rodoviário sofre dificuldade de ser realizado em dias de muita chuva. O vereador José 
Aparecido de Oliveira prestou condolências à família enlutada; parabenizou os vereadores Valdemar 
Hort e Geibison Silva de Matos pela passagem de seus aniversários; parabenizou o prefeito municipal 
pela entrega dos uniformes os alunos do município; fez indicação verbal a respeito da construção de 
abastecedores de água e aumento da capacidade dos reservatórios nas áreas rurais do município; 
parabenizou o Deputado Estadual Cobra por liberar a emenda de 530 mil reais para a construção do 
Meu Campinho; parabenizou o Deputado Estadual Alexandre Curi pela retroescavadeira enviada para 
o município; parabenizou o Deputado Ricardo Arruda pelas verbas liberadas para a pedras regulares 
dos Bairros Jardim da Curva e Alecrim; reiterou que, os deputados liberam as emendas, mas para isso 
é preciso que os vereadores persistam e busquem alternativas e recursos para melhorar a qualidade 
de vida da população; comentou sobre sua viagem a Curitiba juntamente com o vereador Marcos 
Neckel e o prefeito municipal. O vereador Antônio Marcos Vicentino justificou sua ausência na sessão 
anterior; prestou condolências à família enlutada; comentou que a viagem dos vereadores José 
Aparecido e Marcos Neckel a Curitiba é de  grande importância, onde os mesmos conseguiram a 
liberação do projeto Meu Campinho; agradeceu aos Deputados Estaduais Ricardo Arruda e Cobra 
pela liberação de emendas importantes para o município; agradeceu ao Deputado Estadual 
Alexandre Curi pela liberação da retroescavadeira para o município; comentou que o Deputado 
Federal Sérgio Souza liberou 250 mil reais para a agricultura do município; pontuou que é muito 
importante os vereadores buscarem por melhorias para a população; agradeceu o trabalho realizado 
pela Secretária de Saúde do município; enalteceu o trabalho realizado pelos servidores municipais; 
agradeceu pelas mensagens recebidas nos últimos dias. O vereador João Leal prestou condolências 
à família enlutada; agradeceu pelas orações recebidas; parabenizou os vereadores Valdemar Hort e 
Geibison Silva de Matos pela passagem de seus aniversários; destacou a importância das obras e 
emendas liberadas para o município; comentou que o projeto Meu Campinho é muito aguardado 
pela população; agradeceu ao deputado Alexandre Curi pelo envio da retroescavadeira, onde será 
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muito útil para o município; destacou a importância da entrega dos uniformes aos alunos do 
município; agradeceu ao prefeito e a Secretáriao de Educação. Ninguém mais querendo fazer uso da 
palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Parabenizou os vereadores 
Valdemar Hort e Geibison Silva de Matos pela passagem de seus aniversários; prestou condolências 
à família enlutada; agradeceu ao Deputado Alexandre Curi pela emenda da retroescavadeira que será 
muito útil ao município; agradeceu ao Deputado Ricardo Arruda pelas pedras irregulares dos Bairros 
Jardim da Curva e Alecrim, onde é de grande valia para o município; agradeceu ao Deputado Cobra 
pela liberação da emenda de 530 mil reais para a construção do projeto Meu Campinho; agradeceu 
ao prefeito municipal e ao vice-prefeito pela entrega dos uniformes aos alunos do município; reiterou 
que é muito importante pensar nas crianças pois elas são o futuro do município; agradeceu ao 
deputado Cobra em nome dos funcionários e professores do Colégio Estadual Presidente Kennedy 
pelos Kits com televisão e teclado destinados aos estudantes do Estado; agradeceu ao Secretário 
Municipal Rodoviário e ao Secretário de Obras pelas melhorias que estão sendo realizadas no 
município. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão.  
 
Idemar José Beleti - _____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 056/2022 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos seis dias de mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, após a sessão ordinária, na sede deste 
Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do presidente 
Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos Santos Petriolli, 
João Leal de Araújo, Marcos de Andrade Neckel, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos, 
José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o presidente 
convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas e na 
mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura do edital de convocação 
e logo após da ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 004/2022 - SÚMULA: DISPÕE 
SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO (A) PREFEITO (A), VICE, ASSESSORES E SECRETÁRIOS (AS) DO 
MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; que posto em segunda discussão e 
votação foi aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 005/2022 - SÚMULA: 
DISPÕE SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO (A) PRESIDENTE (A), VEREADORES E 
SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARIRANHA DO IVAÍ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; que posto 
em segunda votação e discussão foi aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 048/2022 – 
SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; que 
posto em terceira e última discussão e votação foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº. 
049/2022 – SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO 
ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ, PARA O 
EXERCÍCIO DE 2022; 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. 
 
 Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
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Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 057/2022 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às 11:30 horas, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos Santos 
Petriolli, João Leal de Araújo, Marcos de Andrade Neckel, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva 
de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas 
e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura do edital de 
convocação e logo após da ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 004/2022 - SÚMULA: 
DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO (A) PREFEITO (A), VICE, ASSESSORES E SECRETÁRIOS 
(AS) DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; que posto em terceira 
discussão e votação foi aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº 005/2022 - 
SÚMULA: DISPÕE SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO (A) PRESIDENTE (A), 
VEREADORES E SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARIRANHA DO IVAÍ E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS; que posto em terceira votação e discussão foi aprovado por unanimidade; PROJETO 
DE LEI Nº. 049/2022 – SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE 
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ, PARA 
O EXERCÍCIO DE 2022; 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. 
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador  
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  ATA Nº. 058/2022 SESSÃO ORDINÁRIA 
 Aos treze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às dezenove horas 
na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 
do presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos 
Santos Petriolli, João Leal de Araújo, Marcos de Andrade Neckel, Antônio Marcos Vicentino, Geibison 
Silva de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas 
e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura da ata da sessão 
ordinária anterior, que após lida, foi colocada em discussão e votação e aprovada por unanimidade. 
Logo após solicitou ao secretário para proceder a leitura da matéria constante do EXPEDIENTE: Ofício 
da Prefeitura Municipal encaminhando projetos de lei e leis sancionadas; PROJETO DE LEI Nº. 
050/2022 – SÚMULA: Altera a Lei Municipal Nº 343 de 28 de dezembro de 2009, seus anexos e dá 
outras providências. Terminada a leitura do expediente, o presidente deixou a palavra livre com 
relação a matéria lida. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para a ORDEM 
DO DIA: PROJETO DE LEI Nº. 050/2022 – SÚMULA: Altera a Lei Municipal Nº 343 de 28 de dezembro 
de 2009, seus anexos e dá outras providências. Que posto em primeira votação e discussão foi 
aprovado por unanimidade. Nada mais havendo para a ordem do dia, o presidente deixou a palavra 
livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. O vereador Marcos de Andrade Neckel 
destacou a importância dos esportes no município; citou o evento realizado na pista de laço; fez 
pedido verbal de Título de Cidadão Honorário ao Deputado Estadual Cobra; parabenizou o servidor 
público municipal Joaquim Souza pelo empenho em suas atividades na prefeitura; comentou sobre 
a Uvepar; pontuou questões que envolvem o período eleitoral. O vereador Antônio Marcos Vicentino 
fez indicação verbal a respeito da manutenção da ponte divisória do rio azul que faz divisa com a 
cidade de Ivaiporã, onde carece de melhorias; comentou sobre o trabalho de manutenção das 
estradas do Bairro Bom Jesus. O vereador Marcos de Andrade Neckel comentou que, a prefeitura 
municipal realizou visita para verificar o estado da ponte e entrou em contato com a prefeitura de 
Ivaiporã, onde a manutenção depende da resposta de prefeitura de Ivaiporã, pontuou que o 
município de Ariranha do Ivaí está disposto a trabalhar na restauração desta ponte.  O vereador 
Marcelo José dos Santos Petriolli comentou que os servidores municipais realizaram visita na ponte 
indicada; destacou o último leilão realizado pela prefeitura municipal; parabenizou o Prefeito 
Municipal Thiago Epifânio, a Secretária de Administração Daniely Dias e ao servidor Lucimar pela 
organização e dedicação neste leilão; reiterou que em menos de um ano foram arrecadados quase 1 
milhão de reais através dos leiloes. O vereador Valdemar Hort parabenizou o deputado estadual 
Alexandre Curi pela retroescavadeira enviada para o município; agradeceu a Secretária de Educação 
e ao prefeito pela entrega dos uniformes aos alunos do município; comentou sobre a licitação das 
pedras regulares destinadas aos Bairros Jardim da Curva e Alecrim, onde reiterou que é uma grande 
conquista para o município; fez indicação verbal. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o 
presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS:  comentou a respeito da ponte do rio azul que 
faz divisa com a cidade de Ivaiporã; destacou que o município está à disposição para cooperar na 
manutenção. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão.  
  
Idemar José Beleti - _____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
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Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
   
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 059/2022 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos quatorze dias de mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às 17:30 horas, 
na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 
do presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos 
Santos Petriolli, João Leal de Araújo, Marcos de Andrade Neckel, Antonio Marcos Vicentino, Geibison 
Silva de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que em 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 050/2022- SÚMULA: Altera a Lei 
Municipal 343 de 28 de dezembro de 2009, seus anexos 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.  
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador  
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ATA Nº. 060/2022- SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
Aos quinze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às 11:30 horas, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos Santos 
Petriolli, João Leal de Araújo, Marcos de Andrade Neckel, Antônio Marcos Vicentino, Geibison Silva 
de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort.  Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que em 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 050/2022- SÚMULA: Altera Lei 343 
de 28 de dezembro de 2009, seus anexos e dá outras providências; que posto em terceira votação e 
discussão foi aprovado por unanimidade. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a 
presença de todos e encerrou a sessão.  
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador  
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ATA Nº. 061/2022 SESSÃO ORDINÁRIA 
Aos vinte dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às dezenove horas na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Marcelo José dos Santos Petriolli, João Leal de 
Araújo, Antônio Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar 
Hort. Estavam ausentes os vereadores, Fabrício Dolla dos Santos e Marcos de Andrade Neckel. Após 
constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para que em pé saudassem o pavilhão 
nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida 
determinou a leitura da ata da sessão ordinária anterior, que após lida, foi colocada em discussão e 
votação e aprovada por unanimidade. Logo após solicitou ao secretário para proceder a leitura da 
matéria constante do EXPEDIENTE: Ofício da Prefeitura Municipal encaminhando projetos de lei e 
leis sancionadas; Ofício da Prefeitura Municipal encaminhando balancete financeiro do Município de 
Ariranha do Ivaí, referente ao mês de maio de 2022; PROJETO DE LEI Nº. 051/2022 – SÚMULA: 
Autoriza o executivo municipal a efetuar abertura de crédito adicional suplementar no orçamento 
do município de Ariranha do Ivaí, para o exercício de 2022. 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. 051/2022 – SÚMULA: Autoriza o 
executivo municipal a efetuar abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município 
de Ariranha do Ivaí, para o exercício de 2022; 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. Ninguém querendo fazer o uso da palavra o 
presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS: Justificou a ausência dos vereadores Fabrício 
Dolla dos Santos e Marcos de Andrade Neckel. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de 
todos e encerrou a sessão.  

 
Idemar José Beleti - ___________ __________________________________________________ 
Presidente  
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 062/2022-  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
Aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às 17:30 horas, 
na sede deste poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 
do presidente Idemar José Beletti, e dos Vereadores Marcelo José dos Santos Petriolli, João Leal de 
Araújo, Antônio Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar 
Hort.  Estavam ausentes os vereadores Fabrício Dolla dos Santos e Marcos Andrade Neckel. Após 
constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para que em 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 
051/2022- SÚMULA: Autoriza o executivo municipal a efetuar a abertura de crédito adicional 
suplementar no orçamento do município de Ariranha do Ivaí, para o exercício de 2022; que posto em 
segunda discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta. Nada mais tento a tratar, o 
presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão.  
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador  
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ATA Nº. 063/2022-  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
Aos vinte e dois dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às 17:30 horas, 
na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 
do presidente Idemar José Beletti, e dos Vereadores Marcelo José dos Santos Petriolli, João Leal de 
Araújo, Antônio Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar 
Hort. Estavam ausentes os vereadores Fabrício Dolla dos Santos e Marcos Andrade Neckel. Após 
constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para que em 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 
051/2022- SÚMULA: Autoriza o executivo municipal a efetuar a abertura de crédito adicional 
suplementar no orçamento do município de Ariranha do Ivaí, para o exercício de 2022; que posto em 
terceira discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta. Nada mais tento a tratar, o 
presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão.  
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador  
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ATA Nº. 064/2022-  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
Aos vinte e quatro dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às 17:30 
horas, na sede deste poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 
presença do presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José 
dos Santos Petriolli, João Leal de Araújo, Marcos de Andrade Neckel, Antônio Marcos Vicentino, 
Geibison Silva de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” 
regimental, o presidente convidou a todos para que em 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. 052/2022 – SÚMULA: 
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 
2022; que posto em primeira discussão e votação foi aprovado por unanimidade e PROJETO DE LEI 
Nº. 053/2022 – SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAR A DOAÇÃO DE 
IMÓVEL AO ESTADO DO PARANÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.; que também posto em 
primeira discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Nada mais tento a tratar, o presidente 
agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão.  
 
Idemar José Beleti - _________________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ____________________________________________________________ 
Vice-Presidente  
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _____________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ________________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos de Andrade Neckel - __________________________________________________________ 

 Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - ___________________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _____________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - ___________________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - _____________________________________________________________________ 
Vereador  
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ATA Nº. 065/2022-  SESSÃO ORDINÁRIA  
Aos vinte e sete do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às dezenove horas 
na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 
do presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, João Leal de Araújo, 
Marcos de Andrade Neckel, Antônio Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos, José Aparecido de 
Oliveira e Valdemar Hort. Estava ausente o vereador Marcelo José dos Santos Petriolli. Após 
constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão 
nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida 
determinou a leitura da ata da sessão ordinária anterior, que após lida, foi colocada em discussão e 
votação e aprovada por unanimidade. Logo após solicitou ao secretário para proceder a leitura da 
matéria constante do EXPEDIENTE:  Ofícios da Prefeitura Municipal encaminhando projetos de lei e 
respostas as indicações de nº. 004 e 005/2022; INDICAÇÃO Nº. 006/2022 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 Thiago 
Epifânio da Silva para que junto ao setor competente tome as providências que se fizerem 
necessárias no sentido de executar um trabalho de regularização com colocação dos nomes dos 
logradouros atualizados, bem como a numeração de todas as residências existentes do município;  
INDICAÇÃO Nº. 007/2022 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 Thiago Epifânio da Silva para que o mesmo interceda 
junto ao DER/PR- Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná, solicitando providências para a 
execução de um projeto de iluminação no trevo de acesso ao município, bem como a instalação de 
placa indicativa com a nomenclatura do mesmo; PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº. 006/2022 DE 
AUTORIA DO VEREADOR GEIBISON SILVA DE MATOS- SÚMULA: AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 
CRIAR O PROGRAMA MUNICIPAL DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DA APICULTURA E DA 
MELIPONICULTURA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº. 007/2022 DE 
AUTORIA DO VEREADOR MARCOS DE ANDRADE NECKEL- SÚMULA:  CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO 
HONORÁRIO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ/PR AO SENHOR DEVANIL REGINALDO DA SILVA 
(COBRA REPÓRTER), E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; Terminada a leitura do expediente, o presidente 
deixou a palavra livre com relação as matérias lidas. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o 
presidente passou para a ORDEM DO DIA:  PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº. 007/2022 DE AUTORIA 
DO VEREADOR MARCOS DE ANDRADE NECKEL- SÚMULA: CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO 
HONORÁRIO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ/PR AO SENHOR DEVANIL REGINALDO DA SILVA 
(COBRA REPÓRTER) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; que posto em primeira discussão e votação foi 
aprovado pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº. 042/2022-SÚMULA: DISPÕE SOBRE AS 
DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ PARA O 
EXERCÍCIO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; que posto em primeira discussão e votação foi 
aprovado pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº. 052/2022- SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO 
MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO 
MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ, PARA O EXERCICÍO DE 2022; que posto em segunda discussão e 
votação, foi aprovado pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº. 053/2022- SÚMULA: AUTORIZA O 
EXECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAR A DOAÇÃO DE IMÓVEL AO ESTADO DO PARANÁ E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS; que posto em segunda discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta. Não 
havendo mais matérias para a ordem do dia, o presidente deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS dos vereadores. O vereador Antônio Marcos Vicentino prestou condolências à família 
enlutada; comentou sobre a vinda do Deputado Estadual Alexandre Curi ao município; destacou a 



 

 
 

CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ 

Rua João Alves Ferreira, nº. 44 - CEP - 86880-000/e-mail: 
protocolo@cmariranhadoivai.pr.gov.br 

Fone/fax - 43-3433-1220 – ARIRANHA DO IVAÍ – PR 
CNPJ: 02.088.628/0001-16 

 

95 
 

importância do desenvolvimento do esporte no município; comentou sobre suas indicações; apoiou 
as indicações feitas pelos vereadores; parabenizou o prefeito e os servidores municipais pelos 
trabalhos realizados. O vereador Fabrício Dolla dos Santos comentou sobre sua viagem à Brasília 
juntamente com o Prefeito Municipal e o vereador Marcos de Andrade Neckel, onde visitaram o 
Congresso Nacional e estiveram nos gabinetes dos deputados Sérgio Souza, Enio Verri e Luiz 
Nishimori; agradeceu a ementa de 150 mil reais ao município que será destinada a agricultura; 
parabenizou o Secretário do Rodoviário Municipal Ademir pelos trabalhos realizados; parabenizou o 
prefeito municipal pela sua dedicação. O vereador Geibison Silva de Matos comentou sobre o Projeto 
Legislativo destinado ao desenvolvimento da Apicultura no município; parabenizou os vereadores 
pelas indicações feitas e demostrou apoio as mesmas; prestou condolências à família enlutada; 
comentou sobre o recesso parlamentar. O vereador Valdemar Hort prestou condolências à família 
enlutada; parabenizou o prefeito pela reforma do Paço Municipal; comentou sobre as duas carretas 
enviadas ao município que serão destinadas a agricultura; parabenizou os vereadores pelas diversas 
ementas que foram e estão sendo enviadas ao município; demostrou apoio as indicações feitas pelos 
vereadores; O vereador Marcos de Andrade Neckel parabenizou o prefeito municipal pelo trabalho 
que vem sendo realizado em prol do bem-estar da população; agradeceu ao Secretário do Rodoviário 
Municipal pelos serviços prestados ao município;  prestou apoio as indicações feitas; comentou sobre 
o Projeto de Apicultura no município, onde irá beneficiar diversos agricultores; parabenizou o vice-
prefeito municipal pelo trabalho que vem sendo realizado na Secretária de Saúde. O vereador João 
Leal de Araújo prestou condolências à família enlutada; comentou sobre sua viagem à Curitiba 
juntamente com o vice-prefeito e o vereador Marcelo Petriolli; destacou algumas falas feitas pelo 
Governador Estadual Ratinho Jr no evento realizado em Curitiba; prestou apoio as indicações feitas 
pelos vereadores. O vereador José Aparecido de Oliveira prestou condolências à família enlutada; 
parabenizou os vereadores Fabrício Dolla e Marcos Neckel pela viagem a Brasília visando trazer 
recursos ao município; comentou que a harmonia entre os poderes legislativo e executivo é de suma 
importância para o desenvolvimento do município; destacou as 38 casas populares que serão 
construídas visando maior qualidade de vida e bem-estar as famílias ariranhenses; parabenizou o 
prefeito e o vice-prefeito municipal pelo trabalho que vem sendo realizado em prol da população. 
Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES 
FINAIS. Desejou votos de pesar à família enlutada; demonstrou apoio as indicações feitas pelos 
vereadores; destacou que em um ano e meio de mandato todos os projetos enviados pelo executivo 
foram aprovados pelo legislativo; enalteceu a união dos poderes legislativo e executivo em benefício 
do município; comentou sobre a importância das ementas que os vereadores trazem para o 
município. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão.  
 
Idemar José Beleti - _____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
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Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 066/2022-  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, após a sessão ordinária, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, João Leal de Araújo, 
Marcos de Andrade Neckel, Antônio Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos, José Aparecido de 
Oliveira e Valdemar Hort.  Estava ausente o vereador Marcelo José dos Santos Petriolli. Após 
constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para que em 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. 007/2022 DE AUTORIA DO VEREADOR MARCOS DE ANDRADE NECKEL- SÚMULA: 
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO HONORÁRIO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ/PR AO SENHOR 
DEVANIL REGINALDO DA SILVA (COBRA REPÓRTER) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; que posto em 
segunda discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº. 042/2022-
SÚMULA: DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE 
ARIRANHA DO IVAÍ PARA O EXERCÍCIO DE 2023 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; que posto em segunda 
discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta. PROJETO DE LEI Nº. 052/2022- SÚMULA: 
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO 
ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ, PARA O EXERCICÍO DE 2022; que posto em 
terceira discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº. 053/2022- 
SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A REALIZAR A DOAÇÃO DE IMÓVEL AO ESTADO DO 
PARANÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; que posto em terceira discussão e votação, foi aprovado pela 
maioria absoluta. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou 
a sessão. 
 
 Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 

 
José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 

 Vereador 
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Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 067/2022-  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
Aos vinte e oito dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às 11:30 horas 
na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 
do presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos 
Santos Petriolli, João Leal de Araújo, Marcos de Andrade Neckel, Antônio Marcos Vicentino, Geibison 
Silva de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que em 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. 007/2022 DE AUTORIA 
DO VEREADOR MARCOS DE ANDRADE NECKEL- SÚMULA: CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO 
HONORÁRIO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ/PR AO SENHOR DEVANIL REGINALDO DA SILVA 
(COBRA REPÓRTER) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; que posto em terceira discussão e votação foi 
aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 042/2022-SÚMULA: DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES 
PARA A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ PARA O EXERCÍCIO DE 
2023 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. 
  
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 

 
José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 068/2022-  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, precisamente às 11:30 horas, na sede deste 
Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do presidente 
Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos Santos Petriolli, 
João Leal de Araújo, Marcos de Andrade Neckel, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos, 
José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o presidente 
convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas e na 
mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura do edital de convocação 
e logo após da ORDEM DO DIA: Autorização legislativa para o transporte de aproximadamente 40 
produtores rurais para visitação, durante o dia 14 de julho, à 27ª Expotécnica, no município de 
Sabáudia/Pr, com o veículo de propriedade do município VOLVO/IRIZAR/PB-R, ANO/MODELO 
2011/2012, PLACAS ANO-0F39, RENAVAN 0035.584218-1; que posto em única discussão e votação 
foi aprovado por unanimidade. Nada mais tento a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos 
e encerrou a sessão.  
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 069/2022-  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  

Aos sete dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, precisamente às 19:00 horas, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 
presença do presidente Idemar José Beleti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, 
Marcelo José dos Santos Petriolli, João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Geibison 
Silva de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Estava ausente o vereador 
Marcos de Andrade Neckel. 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. 054/2022 - 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 2022; que posto em primeira discussão e 
votação foi aprovado pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº. 055/2022 - SÚMULA: 
Autoriza o executivo municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no 
orçamento do município de Ariranha do Ivaí, para o exercício de 2022; que posto em 
primeira discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta. Nada mais tento a tratar, 
o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão.  
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 070/2022-  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
Aos oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, 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 Fabrício Dolla dos Santos e dos Vereadores Marcelo José dos Santos Petriolli, João Leal 
de Araújo, Marcos de Andrade Neckel, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos, José 

Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Estava ausente o vereador Idemar José Beleti. 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. 054/2022 - 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 2022; que posto em segunda discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta; 
PROJETO DE LEI Nº. 055/2022 - SÚMULA: Autoriza o executivo municipal a efetuar a abertura 
de crédito adicional suplementar no orçamento do município de Ariranha do Ivaí, para o 
exercício de 2022; que posto em segunda discussão e votação foi aprovado pela maioria 
absoluta. Nada mais tento a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou 
a sessão.  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 071/2022-  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
Aos onze dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, precisamente às 19:00 horas, na sede deste 
Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do presidente 
Idemar José Beleti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos Santos Petriolli, João 
Leal de Araújo, Marcos de Andrade Neckel, Geibison Silva de Matos, José Aparecido de Oliveira e 
Valdemar Hort. Estava ausente o vereador Antonio Marcos Vicentino. Após constatar “quórum” 
regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma 
salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura do 
edital de convocação e logo após da ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº. 054/2022 - 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 2022; que posto em terceira discussão e votação 
foi aprovado pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº. 055/2022 - SÚMULA: Autoriza o executivo 
municipal a efetuar a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do município de 
Ariranha do Ivaí, para o exercício de 2022; que posto em terceira discussão e votação foi aprovado 
pela maioria absoluta. Nada mais tento a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e 
encerrou a sessão.  
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 

 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 072/2022-  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
Aos dezoito dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, precisamente às 17:30 horas, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, João Leal de Araújo, 
Marcos de Andrade Neckel, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos, José Aparecido de 
Oliveira e Valdemar Hort. Estava ausente o vereador Marcelo José dos Santos Petriolli. 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. 
056/2022 - 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 2022; que posto em 
primeira discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº. 057/2022 - 
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 2022; que posto em primeira 
discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº. 058/2022 - SÚMULA: 
Altera a Lei Municipal 343 de 28 de dezembro de 2009, Anexo VI e Art.5º, Parágrafo 5º, inciso I da Lei 
Municipal n º. 808 de 14 de fevereiro de 2019 e dá outras providências; que posto em primeira 
discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta. Nada mais tento a tratar, o presidente 
agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão.  
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 073/2022-  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
Aos dezenove dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, precisamente às 17:30 horas, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, João Leal de Araújo, 
Marcos de Andrade Neckel, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos, José Aparecido de 
Oliveira e Valdemar Hort. Estava ausente o vereador Marcelo José dos Santos Petriolli. 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. 
056/2022 - 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 2022; que posto em 
segunda discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº. 057/2022 - 
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 2022; que posto em segunda 
discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº. 058/2022 - SÚMULA: 
Altera a Lei Municipal 343 de 28 de dezembro de 2009, Anexo VI e Art.5º, Parágrafo 5º, inciso I da Lei 
Municipal n º. 808 de 14 de fevereiro de 2019 e dá outras providências; que posto em segunda 
discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta. Nada mais tento a tratar, o presidente 
agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão.  
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 074/2022-  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
Aos vinte dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, precisamente às 11:30 horas, na sede deste 
Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do presidente 
Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos Santos Petriolli, 
João Leal de Araújo, Marcos de Andrade Neckel, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos, 
José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o presidente 
convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas e na 
mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura do edital de convocação 
e logo após da ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº. 056/2022 - 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 2022; que posto em terceira discussão e votação foi aprovado pela maioria 
absoluta; PROJETO DE LEI Nº. 057/2022 - 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 2022; que posto em terceira discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta; 
PROJETO DE LEI Nº. 058/2022 - SÚMULA: Altera a Lei Municipal 343 de 28 de dezembro de 2009, 
Anexo VI e Art.5º, Parágrafo 5º, inciso I da Lei Municipal n º. 808 de 14 de fevereiro de 2019 e dá 
outras providências; que posto em terceira discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta. 
Nada mais tento a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão.  
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 075/2022-  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, precisamente às 17:30 horas, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente Idemar José Beleti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos Santos 
Petriolli, João Leal de Araújo, Marcos de Andrade Neckel, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva 
de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas 
e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura do edital de 
convocação e logo após da ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº. 059/2022 - 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 2022; que posto em primeira discussão e votação foi aprovado 
pela maioria absoluta. Nada mais tento a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e 
encerrou a sessão.  
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 076/2022-  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
Aos vinte e seis dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, precisamente às 17:30 horas, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente Idemar José Beleti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos Santos 
Petriolli, João Leal de Araújo, Marcos de Andrade Neckel, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva 
de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas 
e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura do edital de 
convocação e logo após da ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº. 059/2022 - 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 2022; que posto em segunda discussão e votação foi aprovado 
pela maioria absoluta. Nada mais tento a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e 
encerrou a sessão.  
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 077/2022-  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA  
Aos vinte e sete dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, precisamente às 11:30 horas, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente Idemar José Beleti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos Santos 
Petriolli, João Leal de Araújo, Marcos de Andrade Neckel, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva 
de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas 
e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura do edital de 
convocação e logo após da ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº. 059/2022 - 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 2022; que posto em terceira discussão e votação foi aprovado 
pela maioria absoluta. Nada mais tento a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e 
encerrou a sessão.  
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 078/2022-  SESSÃO ORDINÁRIA   
Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às dezenove horas 
na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 
do presidente Idemar José Beleti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos Santos 
Petriolli, João Leal de Araújo, Marcos de Andrade Neckel, Antônio Marcos Vicentino, Geibison Silva 
de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas 
e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura da ata da sessão 
ordinária anterior, que após lida, foi colocada em discussão e votação e aprovada por unanimidade. 
Logo após solicitou ao secretário para proceder a leitura da matéria constante do EXPEDIENTE: 
Ofícios da Prefeitura Municipal encaminhando leis sancionadas, projetos de lei e respostas às 
indicações de nº.006 e 007/2022; INDICAÇÃO Nº. 007/2022 DE AUTORIA DO VEREADOR ANTONIO 
MARCOS VICENTINO; apresentou a indicação que após dado ciência no Soberano Plenário, seja 
encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Thiago 
Epifânio da Silva para que junto ao setor competente tome as providências que se fizerem 
necessárias no sentido de executar a instalação de dois redutores de velocidade tipo lombada na 
estrada pavimentada com pedras irregulares que dá acesso para a comunidade do Salto do Ariranha, 
mais especificamente um redutor em frente à residência do popular “Sergião” e o outro em frente à 
residência do senhor Antônio de Souza, bem como a colocação de placas sinalizadoras alertando a 
presença de animais nas proximidades; Termo de autorização legislativa para transporte de mudança 
com veículo de propriedade do município, da família do Senhor Edimar Francisco de Oliveira da 
cidade de Campina Grande do Sul/PR para Ariranha do Ivaí/ PR; PROJETO DE LEI Nº. 060/2022 
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 2022. Terminada a leitura do 
expediente, o presidente deixou a palavra livre com relação as matérias lidas. Ninguém querendo 
fazer uso da palavra, o presidente passou para a ORDEM DO DIA: Termo de autorização legislativa 
para transporte de mudança com veículo de propriedade do município, da família do Senhor Edimar 
Francisco de Oliveira da cidade de Campina Grande do Sul/PR para Ariranha do Ivaí/ PR; que posto 
em única discussão e votação foi aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 060/2022 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 2022; 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. O vereador Antônio Marcos Vicentino 
agradeceu ao Setor Rodoviário Municipal pelo atendimento as demandas indicadas nos Bairros Bom 
Jesus e Berro da Onça; agradeceu aos servidores do Setor Braçal pelos serviços prestados ao 
município; comentou sobre a importância da indicação de sua autoria para o bem-estar os munícipes 
do Bairro Salto. O vereador Valdemar Hort fez indicação verbal; reforçou a indicação feita por ele nas 
sessões anteriores sobre a manutenção da ponte na propriedade do munícipe Senhor João Godoy; 
parabenizou o Setor de obras e o Prefeito municipal; O vereador Marcos de Andrade Neckel prestou 
esclarecimentos sobre a manutenção da ponte indicada; esclareceu também que a falta de madeira 
para a manutenção das demais pontes do município é uma problemática recorrente; agradeceu ao 
Secretário do Rodoviário Municipal Ademir Paulino pelos serviços realizados; agradeceu também do 
Secretário do Setor Braçal pelo trabalho prestado ao município. Parabenizou o Prefeito Municipal 
pela manutenção das calçadas. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o presidente passou 
para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Prestou esclarecimentos sobre a manutenção das pontes no 
município; agradeceu aos secretários e diretores municipais, prestou agradecimentos também ao 
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prefeito e vice-prefeito pelo ótimo trabalho realizado; pontuou sobre a importância do concurso 
público; reiterou que a falta de servidores é uma problemática recorrente no município; prestou 
apoio as indicações feitas. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a 
sessão.  
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 

 
José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 079/2022 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Ao primeiro dia do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, após a sessão ordinária, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente Idemar José Beleti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos Santos 
Petriolli, João Leal de Araújo, Marcos de Andrade Neckel, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva 
de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas 
e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura do edital de 
convocação e logo após da ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº. 060/2022 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 2022; que posto em segunda discussão e votação foi aprovado 
por unanimidade. Nada mais tento a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou 
a sessão.  
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 080/2022 SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
Aos dois do mês de agosto de dois mil e vinte e dois, precisamente às 17:30 horas, na sede deste 
Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do presidente 
Idemar José Beleti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos Santos Petriolli, João 
Leal de Araújo, Marcos de Andrade Neckel, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos, José 
Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou 
a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas e na mesma posição 
ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura do edital de convocação e logo após da 
ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº. 060/2022 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 2022; que posto em terceira discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Nada 
mais tento a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão.  
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - __________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 081/2022-  SESSÃO ORDINÁRIA   
Aos oito dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às dezenove horas na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente Idemar José Beleti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos Santos 
Petriolli, João Leal de Araújo, Marcos de Andrade Neckel, Antônio Marcos Vicentino, Geibison Silva 
de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas 
e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura da ata da sessão 
ordinária anterior, que após lida, foi colocada em discussão e votação e aprovada por unanimidade. 
Logo após solicitou ao secretário para proceder a leitura da matéria constante 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 matérias para a ordem do dia, o presidente deixou a palavra livre para as 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o presidente fez 
suas CONSIDERAÇOES FINAIS. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou 
a sessão. 
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 

 
José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 082/2022-  SESSÃO ORDINÁRIA   
Aos quinze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às dezenove horas 
na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 
do presidente Idemar José Beleti e dos Vereadores Marcelo José dos Santos Petriolli, João Leal de 
Araújo, Marcos de Andrade Neckel, Antônio Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos e José 
Aparecido de Oliveira.  Estava ausente os vereadores Fabrício Dolla dos Santos e Valdemar Hort. Após 
constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão 
nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida 
determinou a leitura da ata da sessão ordinária anterior, que após lida, foi colocada em discussão e 
votação e aprovada por unanimidade. Logo após solicitou ao secretário para proceder a leitura da 
matéria constante do EXPEDIENTE:  Ofícios da Prefeitura Municipal encaminhando projetos de lei e 
balancete financeiro referente mês de julho/2022; Projeto de Lei nº.061/2022 – 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 2022; Projeto de Lei nº.062/2022 – SÚMULA: Autoriza o 
Executivo Municipal a firmar parceria para fins de manutenção da embarcação denominada “Balsa 
Augusta Delfino” e dá outras providências. Terminada a leitura do expediente, o presidente deixou a 
palavra livre com relação as matérias lidas. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o presidente 
passou para a ORDEM DO DIA: Projeto de Lei nº.061/2022 – 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 2022; que posto em primeira discussão e votação foi aprovado pela maioria 
absoluta; Projeto de Lei nº.062/2022 – SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a firmar parceria 
para fins de manutenção da embarcação denominada “Balsa Augusta Delfino” 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:  o vereador Marcos de Andrade Neckel convidou 
a população para comparecerem ao almoço realizado pela comunidade do Bairro Barraquinha do dia 
21 de agosto; parabenizou os servidores do setor de obras pelo ótimo trabalho realizado; agradeceu 
ao prefeito e ao secretário do rodoviário municipal pela aquisição de manilhas para a restauração 
das pontes do município. O vereador Antônio Marcos Vicentino prestou condolências à família 
enlutada; parabenizou os servidores do setor de obras do município; comentou sobre a manutenção 
das pontes, parabenizando os servidores envolvidos; pontuou a respeito da importância da 
realização do concurso público; parabenizou a organização responsável pelo jantar realizado em 
comemoração ao dia dos pais. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o presidente passou 
para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Prestou condolências à família enlutada; comentou que o poder 
legislativo está disposto e aberto a atender as demandas e necessidades dos munícipes e trabalhar a 
favor do bem-estar da população; pontuou que os poderes executivo e legislativo estão fazendo uma 
gestão de qualidade e reiterou a importância de ambos trabalharem em harmonia. Nada mais tendo 
a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão.  
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
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João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 

 
José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 

 Vereador 
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ATA Nº. 083/2022-  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA   
Aos quinze dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, após a sessão ordinária, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente Idemar José Beleti e dos Vereadores Marcelo José dos Santos Petriolli, João Leal de 
Araújo, Marcos de Andrade Neckel, Antônio Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos e José 
Aparecido de Oliveira.  Estava ausente os vereadores Fabrício Dolla dos Santos e Valdemar Hort. Após 
constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão 
nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida 
determinou a leitura do edital de convocação e logo após da ORDEM DO DIA: Projeto de Lei 
nº.061/2022 – 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 2022; que posto em 
segunda discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta; Projeto de Lei nº.062/2022 – 
SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a firmar parceria para fins de manutenção da embarcação 
denominada “Balsa Augusta Delfino” e dá outras providências; que posto em segunda discussão e 
votação foi aprovado pela maioria absoluta. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a 
presença de todos e encerrou a sessão. 
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 

 
José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 

 Vereador 
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ATA Nº. 084/2022-  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA   
Aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às 17:30 horas, 
na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 
do presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos 
Santos Petriolli, João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Marcos de Andrade Neckel, Geibison 
Silva de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas 
e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura do edital de 
convocação e logo após da ORDEM DO DIA:  Projeto de Lei nº.061/2022 – 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 2022; que posto em terceira discussão e votação foi aprovado 
pela maioria absoluta; Projeto de Lei nº.062/2022 – SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a firmar 
parceria para fins de manutenção da embarcação denominada “Balsa Augusta Delfino” e dá outras 
providências; que posto em terceira discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta. Nada 
mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. 
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 

 
José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 
Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 085/2022-  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA   
 Aos dezenove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às 17:30 horas, 
na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 
do presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos 
Santos Petriolli, João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Marcos de Andrade Neckel, Geibison 
Silva de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas 
e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura do edital de 
convocação e logo após da ORDEM DO DIA:  PROJETO DE LEI Nº.063/2022 – SÚMULA: AUTORIZA O 
LEGISLATIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR 
ANULAÇÃO EXTERNA, COM RECURSOS ADVINDOS DO ORÇAMENTO DO EXECUTIVO DO MUNICÍPIO 
DE ARIRANHA DO IVAÍ PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; que posto em 
primeira discussão e votação foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº.064/2022 – 
SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; que 
posto em primeira discussão e votação foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº.065/2022 
– SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; 
que posto em primeira discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Nada mais tendo a tratar, 
o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. 
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 

 
José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 

 Vereador 
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Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 086/2022-  SESSÃO ORDINÁRIA   
Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às 
dezenove horas na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do 
Paraná. Na presença do presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, 
Marcelo José dos Santos Petriolli, João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Marcos de Andrade 
Neckel, Geibison Silva de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar 
“quórum” regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional 
com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a 
leitura da ata da sessão ordinária anterior, que após lida, foi colocada em discussão e votação e 
aprovada por unanimidade. Logo após solicitou ao secretário para proceder a leitura da matéria 
constante do EXPEDIENTE: Ofícios da Prefeitura Municipal encaminhando projetos de lei, leis 
sancionadas e reposta a indicação nº. 008/2022; Ofício da Prefeitura Municipal convidando para 
audiência pública no dia 26 próximo às 14:00 hs no recinto da Câmara para apresentar e debater a 
LOA; PROJETO DE LEI Nº.063/2022 – SÚMULA: AUTORIZA O LEGISLATIVO MUNICIPAL A EFETUAR A 
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO EXTERNA, COM RECURSOS 
ADVINDOS DO ORÇAMENTO DO EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ PARA O 
EXERCÍCIO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; PROJETO DE LEI Nº.064/2022 – SÚMULA: 
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO 
ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; PROJETO DE LEI 
Nº.065/2022 – SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO 
ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O 
EXERCÍCIO DE 2022.Terminada a leitura do expediente, o presidente deixou a palavra livre com 
relação as matérias lidas. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para a 
ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº.063/2022 – SÚMULA: AUTORIZA O LEGISLATIVO MUNICIPAL A 
EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO EXTERNA, COM 
RECURSOS ADVINDOS DO ORÇAMENTO DO EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ PARA 
O EXERCÍCIO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; que posto em segunda discussão e votação foi 
aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº.064/2022 – SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO 
MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO 
MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; que posto em segunda discussão e 
votação foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº.065/2022 – SÚMULA: AUTORIZA O 
EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO 
ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; 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: o vereador Valdemar Hort agradeceu a organização responsável pela festa realizada no 
Bairro Barraquinha; agradeceu a todos que estavam presentes no evento; parabenizou os servidores 
do setor de obras municipal; fez indicação verbal; agradeceu os servidores do setor rodoviário e em 
especial o Secretário Ademir; comentou a respeito da construção de ponto de ônibus para os 
estudantes do Bairro Alecrim. O vereador Antônio Marcos Vicentino parabenizou os munícipes do 
Bairro Barraquinha pela excelente organização da festa da comunidade; comentou sobre a vinda de 
dois novos carros para o município visando o melhor atendimento à população. O vereador Marcos 
de Andrade Neckel comentou sobre as obras que estão sendo realizadas nas calçadas municipais, 
onde visa-se melhorar a qualidade das ruas; comentou sobre as manutenções feitas pelo setor 
rodoviário; pontuou que a falta de servidores é uma problemática para o município; destacou o 
trabalho realizado pela secretária de saúde; pontuou a respeito da construção de pontos de ônibus 
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nos bairros municipais. O vereador José Aparecido de Oliveira parabenizou a organização responsável 
pela festa realizada no Bairro Barraquinha; destacou a importância da construção de ponto de ônibus 
nos bairros do município; parabenizou o setor de obras municipal pelo trabalho desenvolvido; 
parabenizou a secretaria de saúde; agradeceu os servidores do setor rodoviário e em especial ao 
secretário Ademir pelo trabalho desempenhado. O vereador Marcelo José dos Santos Petriolli, 
comunicou a população a respeito da Audiência Pública realizada no recinto da Câmara no dia 26 de 
agosto para apresentar e debater a LOA; fez indicação verbal para o cascalhamento do pátio da igreja 
do Bairro Nova Aliança e a respeito da manutenção da quadra do bairro; pontuou sobre as queimadas 
que estão recorrentes no território urbano do município. O vereador Geibison Silva de Matos fez 
indicação verbal a respeito da construção de banheiros e escadaria na praça municipal; comentou 
sobre o cascalhamento das estradas do Bairro Nova Aliança. O vereador João Leal de Araújo destacou 
e parabenizou a organização da festa da comunidade do Bairro Barraquinha; comentou sobre a 
reforma do paço municipal; parabenizou os servidores responsáveis pela manutenção das calçadas 
no município; prestou apoio as indicações feitas. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o 
presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS: parabenizou a organização e a população 
responsável pela festa da comunidade do Bairro Barraquinha; prestou apoio as indicações feitas; 
pediu paciência a população e esclareceu que todas as demandas dos munícipes serão atendidas; 
comentou sobre os serviços prestados pelo setor rodoviário; comunicou a população a respeito da 
Audiência Pública realizada no recinto da Câmara no dia 26 de agosto para apresentar e debater a 
LOA. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão.  
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 

 
José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 

 Vereador 
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Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 087/2022-  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA   
 Aos vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, após a sessão ordinária, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos Santos 
Petriolli, João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Marcos de Andrade Neckel, Geibison Silva 
de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas 
e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura do edital de 
convocação e logo após da ORDEM DO DIA:  PROJETO DE LEI Nº.063/2022 – SÚMULA: AUTORIZA O 
LEGISLATIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR 
ANULAÇÃO EXTERNA, COM RECURSOS ADVINDOS DO ORÇAMENTO DO EXECUTIVO DO MUNICÍPIO 
DE ARIRANHA DO IVAÍ PARA O EXERCÍCIO DE 2022 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; que posto em 
terceira discussão e votação foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº.064/2022 – SÚMULA: 
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO 
ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; que posto em 
terceira discussão e votação foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº.065/2022 – SÚMULA: 
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; 
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. 
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 

 
José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 

 Vereador 
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Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 088/2022-  SESSÃO ORDINÁRIA   
Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às 
dezenove horas na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do 
Paraná. Na presença do presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, 
Marcelo José dos Santos Petriolli, João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Marcos de Andrade 
Neckel, Geibison Silva de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar 
“quórum” regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional 
com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a 
leitura da ata da sessão ordinária anterior, que após lida, foi colocada em discussão e votação e 
aprovada por unanimidade. Logo após solicitou ao secretário para proceder a leitura da matéria 
constante do EXPEDIENTE: Ofícios da Prefeitura Municipal encaminhando leis sancionadas e pedido 
de autorização legislativa para o transporte de aproximadamente 20 mulheres que participam da 
Política de Assistência Social do município, para visitação no próximo dia 31, a fim de conhecer o 
grupo de mulheres da Assistência Social do município de Lidianópolis; PROJETO DE LEI LEGISLATIVO 
Nº.008/2022- SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de diárias ao (a) Prefeito (a), Assessores e 
Secretários (as) do Município de Ariranha do Ivaí e dá outras providências. Terminada a leitura do 
expediente, o presidente deixou a palavra livre com relação as matérias lidas. Ninguém querendo 
fazer uso da palavra, o presidente passou para a ORDEM DO DIA: Pedido de autorização legislativa 
para o transporte de aproximadamente 20 mulheres que participam da Política de Assistência Social 
do município, para visitação no próximo dia 31, a fim de conhecer o grupo de mulheres da Assistência 
Social do município de Lidianópolis; que posto em única discussão e votação, foi aprovado pela 
maioria absoluta; PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº.008/2022- SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de 
diárias ao (a) Prefeito (a), Assessores e Secretários (as) do Município de Ariranha do Ivaí 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: o vereador Valdemar Hort cobrou o Presidente a 
respeito da prestação de contas da câmara e sobre a contratação de funcionaria; pontoou ações 
realizadas na gestão passada.  O vereador Fabrício Dolla dos Santos parabenizou o prefeito, vice-
prefeito e o secretário Jair Pio pelo trabalho realizado na restauração da balsa; comentou sobre sua 
indicação feita na gestão passada a respeito da construção de banheiros na praça municipal, pontoou 
que a obra será de grande utilidade para a população. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, 
o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS: o presidente prestou apoio aos projetos 
apresentados; esclareceu que na próxima sessão estará disponível a prestação de contas da câmara; 
agradeceu aos servidores municipais, secretários e diretores pelo ótimo trabalho realizado em prol 
da população; agradeceu ao prefeito e vice-prefeito pelo ótimo desempenho na gestão do município; 
agradeceu também aos vereadores por buscarem recursos e melhorias para o município. Nada mais 
tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão.  
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 



 

 
 

CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ 

Rua João Alves Ferreira, nº. 44 - CEP - 86880-000/e-mail: 
protocolo@cmariranhadoivai.pr.gov.br 

Fone/fax - 43-3433-1220 – ARIRANHA DO IVAÍ – PR 
CNPJ: 02.088.628/0001-16 

 

127 
 

 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 

 
José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 
Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 089/2022-  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA   
Aos vinte e nove dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, após a sessão ordinária, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos Santos 
Petriolli, João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Marcos de Andrade Neckel, Geibison Silva 
de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas 
e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura do edital de 
convocação e logo após da ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI LEGISLATIVO Nº.008/2022- SÚMULA: 
Dispõe sobre a concessão de diárias ao (a) Prefeito (a), Assessores e Secretários (as) do Município de 
Ariranha do Ivaí e dá outras providências; que posto em segunda discussão e votação foi aprovado 
pela maioria absoluta. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e 
encerrou a sessão. 
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 

 
José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 
Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 090/2022-  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA   
Aos trinta dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às 17:30 horas, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos Santos 
Petriolli, João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos, José Aparecido de 
Oliveira e Valdemar Hort. Estava ausente o vereador Marcos de Andrade Neckel. 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.008/2022- SÚMULA: Dispõe sobre a concessão de diárias ao (a) Prefeito (a), Assessores e 
Secretários (as) do Município de Ariranha do Ivaí e dá outras providências; que posto em terceira 
discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta. Nada mais tendo a tratar, o presidente 
agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. 
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 

 
José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 
Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 091/2022-  SESSÃO ORDINÁRIA   
Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às dezenove 
horas na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 
presença do presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José 
dos Santos Petriolli, João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Marcos de Andrade Neckel, 
Geibison Silva de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” 
regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma 
salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura da 
ata da sessão ordinária anterior, que após lida, foi colocada em discussão e votação e aprovada por 
unanimidade. Logo após solicitou ao secretário para proceder a leitura da matéria constante do 
EXPEDIENTE: Ofícios da Prefeitura Municipal encaminhando leis sancionadas e projetos de Lei;Ofício 
da Prefeitura Municipal solicitando autorização legislativa para uso de veículo de propriedade do 
município, para transportar os bens móveis de Ariranha do Ivaí para o Município de Pitanga, Estado 
do Paraná, que fica aproximadamente 35 quilômetros de distância da sede do Município, tendo por 
finalidade o atendimento às necessidades da família da Senhora Maria de Fátima Souza dos Anjos, 
bem como para transportar os bens móveis do município de Rolândia/PR. para o município de 
Ariranha do Ivaí/PR. sendo um percurso de aproximadamente 174 km de distância, para atender às 
necessidades da família do Senhor Samuel Ribeiro Rosa; Indicação nº 009/2022 de autoria do 
Vereador Valdemar Hort - Indicando que após dado ciência ao Soberano Plenário, seja 
encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Thiago 
Epifânio da Silva para que junto ao setor competente tome as providências que se fizerem 
necessárias no sentido de construir um ponto de ônibus com cobertura no Bairro do Alecrim, mais 
precisamente em frente ao Bar do Paulinho, tendo como objetivo proteger as crianças daquela 
comunidade e que utilizam o transporte escolar de possíveis intempéries; PROJETO DE LEI Nº. 
066/2022 – SÚMULA: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Ariranha do Ivaí para o 
exercício financeiro de 2023; PROJETO DE LEI Nº. 067/2022 – SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO 
MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO 
MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; PROJETO DE LEI Nº. 068/2022 – 
SÚMULA: Regulamenta o processo de escolha e exercício do mandato dos gestores escolares nas 
unidades educacionais da Rede Pública de Ensino Municipal de Ariranha do Ivaí e dá outras 
providências; PROJETO DE LEI Nº. 069/2022 – SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A 
EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE 
ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. Terminada a leitura do expediente, o presidente 
deixou a palavra livre com relação as matérias lidas. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o 
presidente passou para a ORDEM DO DIA:  Autorização legislativa para uso de veículo de propriedade 
do município, para transportar os bens móveis de Ariranha do Ivaí para o Município de Pitanga, 
Estado do Paraná, que fica aproximadamente 35 quilômetros de distância da sede do Município, 
tendo por finalidade o atendimento às necessidades da família da Senhora Maria de Fátima Souza 
dos Anjos, bem como para transportar os bens móveis do município de Rolândia/PR. para o 
município de Ariranha do Ivaí/PR. sendo um percurso de aproximadamente 174 km de distância, para 
atender às necessidades da família do Senhor Samuel Ribeiro Rosa; que posto em única discussão e 
votação foi aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 067/2022 – SÚMULA: AUTORIZA O 
EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO 
ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; que posto em 
primeira discussão e votação foi aprovado por unanimidade; PROJETO DE LEI Nº. 068/2022 – 
SÚMULA: Regulamenta o processo de escolha e exercício do mandato dos gestores escolares nas 
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unidades educacionais da Rede Pública de Ensino Municipal de Ariranha do Ivaí e dá outras 
providências; que posto em primeira discussão e votação foi aprovado por unanimidade; PROJETO 
DE LEI Nº. 069/2022 – SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE 
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA 
O EXERCÍCIO DE 2022; 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. O vereador Fabrício Dolla dos Santos parabenizou o trabalho desempenho 
pelo prefeito municipal; pontuou a respeito das pedras irregulares do Bairro Nova Aliança, onde já 
se encontram licitadas para beneficiarem a população da comunidade; comentou sobre as obras 
realizadas no município, em especial a construção das calçadas, a construção do vestiário no campo 
municipal e a pintura da capela mortuária e agradeceu a todos os envolvidos nestes trabalhos.  O 
vereador João Leal de Araújo comentou sobre o projeto ligado a piscicultura, esclareceu algumas 
questões ligadas ao projeto; pontuou que a criação de peixes se torna uma nova fonte de renda 
alternativa para a população rural, e que o projeto é de extrema importância para o município. O 
vereador Antônio Marcos Vicentino requereu o setor rodoviário a respeito do uso da Máquina Rolo 
nas estradas cascalhadas do município; pontuou também a respeito da limpeza das caixas de 
escoamento de água que ficam nas estradas rurais; fez indicação a respeito da construção de ponto 
de ônibus na entrada do Bairro Jardim da Curva e também no Bairro Bom Jesus; prestou apoio as 
indicações e projetos apresentados.  O vereador Geibison Silva de Mattos prestou apoio as indicações 
e projetos apresentados; comentou sobre as indicações feitas a respeito da construção de pontos de 
ônibus, reiterou que o ideal a ser feito é a criação de um projeto para a construção destes pontos de 
ônibus em todos os bairros do município; fez indicação a respeito da pavimentação das últimas ruas 
do perímetro urbano e em especial na Rua Antônio Souza Campos, onde é falta de pavimentação é 
uma problemática recorrente para a população;  comentou sobre o projeto da piscicultura, que se 
torna uma alternativa de renda para os produtores rurais do município; comentou também a respeito 
da prestação de contas da câmara municipal. O vereador Marcos de Andrade Neckel explicou que os 
trabalhos realizados com a Máquina Rolo são feitos por fases em cada localidade, visto que é 
dificultoso o deslocamento desta máquina para outras localidades distantes. Reiterou que os 
trabalhos de limpeza das caixas de escoamento de água estão sendo realizados; comentou a respeito 
da indicação feita pelo vereador Geibison onde pontuou que o projeto para pavimentação das ruas 
está pronto, mas para se realizar a pavimentação é importante solucionar alguns problemas como os 
entulhos e o escoamento da água; destacou que o projeto da piscicultura precisa ser encaminhado 
pelo executivo municipal, reiterou que o projeto deve ser bem desenvolvido, pois gera uma alta 
despesa para o município; comentou sobre o projeto da apicultura; parabenizou o prefeito municipal 
pela licitação das pedras regulares no bairro Nova Aliança; fez indicação verbal para serem plantadas 
árvores no cemitério municipal e também outro tipo de árvore nas ruas do município; agradeceu aos 
vereadores por aprovarem os projetos apresentados. O vereador Marcelo José dos Santos Petriolli 
informou o saldo da Câmara Municipal; reiterou que as contas estão disponíveis no portal da 
transparência e no setor financeiro da câmara para consulta dos munícipes; pontuou a respeito do 
repasse feito pela prefeitura; destacou que foram feitos investimentos para o melhoramento da 
transmissão das sessões e para o atendimento à população. Ninguém mais querendo fazer uso da 
palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Reiterou que todas as contas da 
câmara estão disponíveis para consulta no portal da transparência e no setor financeiro da câmara; 
comentou que o Projeto Meu Campinho terá início após as eleições; agradeceu aos secretários 
municipais de todos os setores, destacou que mesmo com a falta de funcionários os trabalhos estão 
sendo realizados; comentou que as secretárias estão disponíveis para acompanhamento dos 



 

 
 

CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ 

Rua João Alves Ferreira, nº. 44 - CEP - 86880-000/e-mail: 
protocolo@cmariranhadoivai.pr.gov.br 

Fone/fax - 43-3433-1220 – ARIRANHA DO IVAÍ – PR 
CNPJ: 02.088.628/0001-16 

 

132 
 

vereadores; comentou sobre o projeto da piscicultura; destacou que todos os projetos encaminhados 
pelo executivo foram aprovados pelo legislativo municipal. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a 
presença de todos e encerrou a sessão.  
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 

 
José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 
Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 092/2022-  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA   
Aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, após a sessão ordinária, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos Santos 
Petriolli, João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Marcos de Andrade Neckel, Geibison Silva 
de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas 
e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura do edital de 
convocação e logo após da ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº. 067/2022 – SÚMULA: AUTORIZA O 
EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO 
ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; que posto em 
segunda discussão e votação foi aprovado por unanimidade.  PROJETO DE LEI Nº. 068/2022 – 
SÚMULA: Regulamenta o processo de escolha e exercício do mandato dos gestores escolares nas 
unidades educacionais da Rede Pública de Ensino Municipal de Ariranha do Ivaí e dá outras 
providências; que posto em segunda discussão e votação foi aprovado por unanimidade. PROJETO 
DE LEI Nº. 069/2022 – SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE 
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA 
O EXERCÍCIO DE 2022; 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. 
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 

 
José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 
Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 093/2022-  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA   
Aos seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às 17:30 horas, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos Santos 
Petriolli, João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Marcos de Andrade Neckel, Geibison Silva 
de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas 
e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura do edital de 
convocação e logo após da ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº. 067/2022 – SÚMULA: AUTORIZA O 
EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO 
ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; que posto em 
terceira discussão e votação foi aprovado por unanimidade.  PROJETO DE LEI Nº. 068/2022 – 
SÚMULA: Regulamenta o processo de escolha e exercício do mandato dos gestores escolares nas 
unidades educacionais da Rede Pública de Ensino Municipal de Ariranha do Ivaí e dá outras 
providências; que posto em terceira discussão e votação foi aprovado por unanimidade. PROJETO 
DE LEI Nº. 069/2022 – SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE 
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA 
O EXERCÍCIO DE 2022; 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. 
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 

 
José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 
Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 094/2022-  SESSÃO ORDINÁRIA   
Aos doze dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às dezenove 
horas na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 
presença do presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José 
dos Santos Petriolli, João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Marcos de Andrade Neckel, 
Geibison Silva de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” 
regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma 
salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura da 
ata da sessão ordinária anterior, que após lida, foi colocada em discussão e votação e aprovada por 
unanimidade. Logo após solicitou ao secretário para proceder a leitura da matéria constante do 
EXPEDIENTE: Ofícios da Prefeitura Municipal encaminhando leis sancionadas; Ofício da Prefeitura 
Municipal solicitando autorização legislativa para uso de veículo de propriedade do município, para 
transportar os bens móveis do munícipio de Roncador para o município de Ariranha do Ivaí, Estado 
do Paraná, que fica aproximadamente 126 quilômetros de distância, tendo por finalidade o 
atendimento as necessidades da família da senhora Cleonice Loche;  Indicação nº 009/2022 de 
autoria do Vereador Antônio Marcos Vicentino- Apresenta a indicação que após dado ciência ao 
Soberano Plenário, seja encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal Thiago Epifânio da Silva para que junto ao setor competente tome as providências que se 
fizerem necessárias no sentido de construir dois pontos de ônibus com cobertura na comunidade do 
Jardim da Curva, mais especificamente na entrada da estrada que dá acesso a comunidade do 
Barraquinha e na entrada da estrada que dá acesso ao Bairro Bom Jesus, bem como a construção de 
um ponto de ônibus igualmente aos anteriores, na entrada do carreador de acesso a propriedade do 
Senhor Johny Biancato, localizada na Comunidade do Bairro Bom Jesus. A presente indicação tem 
como objetivo proteger as crianças daquelas regiões e que utilizam o transporte escolar de possíveis 
intempéries. Terminada a leitura do expediente, o presidente deixou a palavra livre com relação as 
matérias lidas. Ninguém querendo fazer uso da palavra, passou para a ORDEM DO DIA: Autorização 
legislativa para uso de veículo de propriedade do município, para transportar os bens móveis do 
munícipio de Roncador para o município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná, que fica 
aproximadamente 126 quilômetros de distância, tendo por finalidade o atendimento as necessidades 
da família da senhora Cleonice Loche; que posto em única 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. O vereador João Leal de Araújo prestou condolências às 
famílias enlutadas; enalteceu as pessoas do Sr. José Talma e do ex-vereador Sr. Mariano Chociai, 
ambos pioneiros da cidade de Ariranha do Ivaí e que contribuíram para o desenvolvimento e 
crescimento do munícipio; enalteceu o trabalho realizado por todos os pioneiros do município. O 
vereador Antonio Marcos Vicentino prestou condolências às famílias enlutadas do Sr. José Talma e 
do Sr. Mariano Chociai; comentou que o legado deixado por eles jamais será esquecido; fez cobrança 
a respeito das placas indicatórias dos banheiros da capela mortuária municipal; destacou alguns 
tópicos em sua indicação a respeito da construção de pontos de ônibus nos Bairros Jardim da Curva 
e no Bairro Bom Jesus;  solicitou Moção de Aplausos para o ex- vereador Sr. João Ruiz, destacando o 
trabalho realizado por ele no desenvolvimento municipal. O vereador Valdemar Hort prestou 
condolências às famílias enlutadas do Sr. José Talma e do Sr. Mariano Chociai; reiterou que ambos 
lutaram para o desenvolvimento municipal; comentou sobre a manutenção da estrada do bairro 
Jardim da Curva ao Bairro Alecrim; pontuou que em breve a obra será iniciada para beneficiar a 
população; agradeceu ao Deputado Ricardo Arruda pela liberação da emenda e ao prefeito e 
vereadores pelo apoio prestado.  O vereador José Aparecido de Oliveira prestou condolências às 
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famílias enlutadas do Sr. José Talma e do Sr. Mariano Chociai; enalteceu a contribuição de ambos 
para o crescimento do munícipio; parabenizou o cidadão de Ariranha João Carlos, popular 
“Montanha” pela grande atuação na disputa da montaria em touros; parabenizou os responsáveis 
pela organização do torneio do Bairro Salto; parabenizou o setor rodoviário municipal, em especial 
ao secretário Ademir pelo cascalhamento das estradas rurais do bairro 70 alqueires; fez indicação 
para que a máquina rolo compactador trabalhe nas estradas do bairro 70 para manutenção.  O 
vereador Geibison Silva de Matos prestou condolências às famílias enlutadas do Sr. José Talma e do 
Sr. Mariano Chociai, destacando que ambos contribuíram muito para o crescimento do município; 
pediu requerimento a respeito do Piso Nacional das Agentes Comunitárias de Saúde, para que suas 
remunerações sejam reajustadas. O vereador Marcos de Andrade Neckel prestou condolências às 
famílias enlutadas do Sr. José Talma e do Sr. Mariano Chociai, e também destacou que ambos foram 
fundamentais para o crescimento do município; solicitou Moção de Aplausos aos professores e 
motoristas da rede pública de educação municipal, que contribuem para os estudantes terem acesso 
a uma educação de qualidade; destacou os trabalhos realizados pelo setor rodoviário municipal; 
comentou a respeito da manutenção da Rua Antônio Souza Campos. Ninguém mais querendo fazer 
uso da palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Prestou condolências às 
famílias enlutadas; enalteceu as pessoas do Sr. José Talma e do ex-vereador Sr. Mariano Chociai 
ambos pioneiros municipais e que contribuíram para o desenvolvimento e crescimento do munícipio; 
destacou que apoia todas as indicações apresentadas; comentou que a manutenção da Rua Antônio 
Souza Campos em breve terá início; pontuou a respeito dos trabalhos realizados pelo setor 
rodoviário. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão.  
 
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 

 
José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 

 Vereador 
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Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 095/2022-  SESSÃO ORDINÁRIA   
Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às dezenove 
horas na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 
presença do presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santo, João Leal de 
Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Marcos de Andrade Neckel, Geibison Silva de Matos, José 
Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Estava ausente o vereador Marcelo José dos Santos Petriolli. 
Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o 
pavilhão nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em 
seguida determinou a leitura da ata da sessão ordinária anterior, que após lida, foi colocada em 
discussão e votação e aprovada pela maioria absoluta. Logo após solicitou ao secretário para 
proceder a leitura da matéria constante do EXPEDIENTE: Ofícios da Prefeitura Municipal 
encaminhando projetos de lei e balancete financeiro referente ao mês de agosto de 2022; Indicação 
nº 011/2022 de autoria do Vereador Geibison Silva de Matos – Apresenta indicação que após dado 
ciência ao Soberano Plenário, seja encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal Thiago Epifânio da Silva para que junto a Secretaria competente, proceda um 
estudo viabilizando a disponibilização de uma ambulância com equipe de saúde (enfermeiro/ técnico 
em enfermagem) no evento esportivo que está sendo realizado no município  “Campeonato 
Municipal de Futebol Amador” no campo da Associação de Servidores Municipais de Ariranha do Ivaí 
(ASSOARI). O referido pedido se faz necessário, tendo em vista, a necessidade perante algumas 
situações de atendimento de emergência que por ventura possam vir a ocorrer. Considerando a 
justificativa acima apresentada e a importância do pedido para nossos atletas e torcedores, este 
Vereador fica no aguardo do pronto atendimento deste pleito por parte do Executivo Municipal; 
MOÇÃO DE APLAUSOS Nº. 003/2022 de autoria do Vereador Marcos de Andrade Neckel-  Moção 
de Congratulações e Aplausos a todos os profissionais da rede pública municipal de ensino de 
Ariranha do Ivaí/PR. Vale mencionar, que o trabalho exercido pelos professores, coordenadores, 
diretores, vice-diretores, motoristas e servidores em gerais, tem sido prestado com dedicação, 
aprimoramento, amor, alegria, e prazer em servir nossos alunos. Com o isolamento social inesperado 
e a necessidade de reestruturar o planejamento pedagógico, principalmente professores e 
educadores tiveram que se reinventar, buscando diariamente novas formas e possiblidades, 
trabalhando incansavelmente para propor um ensino de qualidade e manter os estudantes 
engajados nas novas propostas. Requeiro, outrossim, que o decidido por esta Casa de Leis seja 
oficiado a Secretaria Municipal de Educação, a Escola Municipal Demétrio Verenka e o Centro 
Municipal de Educação Infantil (CEMEI); PROJETO DE LEI Nº. 071/2022- 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 2022; PROJETO DE LEI Nº.072/2022- 
SÚMULA: REGULAMENTA OS PROCEDIMENTOS PARA APLICAÇAÕ DA EMENTA CONSTITUCIONAL Nº. 
120, DE 5 DE MAIO DE 2022, QUE ALTEROU O ART. 198, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA O 
PAGAMENTO DO PISO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS OCUPANTES DO 
CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) E AGENTE DE COMBATE ÁS ENDEMIAS (ACE) DO 
QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ, ESTADO DO PARANÁ E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. Terminada a leitura do expediente, o presidente deixou a palavra livre com relação 
as matérias lidas. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para a ORDEM DO 
DIA: MOÇÃO DE APLAUSOS Nº. 003/2022 de autoria do Vereador Marcos de Andrade Neckel-  
Moção de Congratulações e Aplausos a todos os profissionais da rede pública municipal de ensino de 
Ariranha do Ivaí/PR. Vale mencionar, que o trabalho exercido pelos professores, coordenadores, 
diretores, vice-diretores, motoristas e servidores em gerais, tem sido prestado com dedicação, 
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aprimoramento, amor, alegria, e prazer em servir nossos alunos. Com o isolamento social inesperado 
e a necessidade de reestruturar o planejamento pedagógico, principalmente professores e 
educadores tiveram que se reinventar, buscando diariamente novas formas e possiblidades, 
trabalhando incansavelmente para propor um ensino de qualidade e manter os estudantes 
engajados nas novas propostas. Requeiro, outrossim, que o decidido por esta Casa de Leis seja 
oficiado a Secretaria Municipal de Educação, a Escola Municipal Demétrio Verenka e o Centro 
Municipal de Educação Infantil (CEMEI); que posto em única discussão e votação foi aprovado pela 
maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº. 071/2022- 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 2022; que posto em primeira discussão e votação foi 
aprovado pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº.072/2022- SÚMULA: REGULAMENTA OS 
PROCEDIMENTOS PARA APLICAÇÃO DA EMENTA CONSTITUCIONAL Nº. 120, DE 5 DE MAIO DE 2022, 
QUE ALTEROU O ART. 198, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA O PAGAMENTO DO PISO DE 
VENCIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS OCUPANTES DO CARGO DE AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) E AGENTE DE COMBATE ÁS ENDEMIAS (ACE) DO QUADRO DE 
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ, ESTADO DO PARANÁ E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS; que posto em primeira discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta. Nada 
mais havendo para a ordem do dia, o presidente deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS dos vereadores. O vereador João Leal de Araújo prestou condolências às famílias 
enlutadas; destacou a necessidade do reajuste salarial aos servidores ocupantes do cargo de agente 
comunitário de saúde e agente de endemias, reiterou que estes servidores contribuem para o bem-
estar da população; prestou apoio a indicação apresentada; comentou que o município licitou a 
compra de uma ambulância mais bem equipada para a secretaria de saúde; destacou que o projeto 
Meu Campinho teve seu início liberado; parabenizou os envolvidos da administração municipal e os 
vereadores que trabalham em prol da população. O vereador Geibison Silva de Matos destacou a 
importância reajuste salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, servidores 
que trabalham para uma maior qualidade de vida dos munícipes; teceu comentários a respeito do 
reajuste salarial dos médicos municipais; agradeceu aos vereadores pelo apoio a sua indicação; 
comentou a respeito dos eventos da melhor idade realizados pelo município, onde reiterou a 
necessidade do município oferecer meios de locomoção para os idosos participarem destes eventos.  
O vereador Marcos de Andrade Neckel reiterou que o reajuste salarial dos agentes de saúde é de 
suma importância para as servidores e para o município; comentou a respeito do reajuste salarial 
dos médicos municipais; parabenizou o prefeito municipal pelo início da obra do projeto Meu 
Campinho e pelo apoio na obra de construção da praça da igreja católica municipal; destacou a 
liberação da licitação para a compra de uma nova ambulância para o município e para a obra das 
pedras irregulares no bairro Nova Aliança. O vereador José Aparecido de Oliveira Araújo prestou 
condolências às famílias enlutadas; destacou a importância do reajuste salarial das agentes 
comunitárias de saúde e agentes de endemias, que trabalham em prol da saúde dos munícipes; teceu 
comentários a respeito do reajuste salarial dos médicos municipais; parabenizou os vereadores pela 
dedicação no atendimento à população e as demandas do município. O vereador Antonio Marcos 
Vicentino prestou condolências às famílias enlutadas; comentou que o reajuste salarial dos agentes 
de saúde é de grande importância para os servidores municipais, destacou a importância da 
valorização do trabalho exercido por todos; comentou sobre o respeito reajuste salarial dos médicos 
municipais prestou apoio a indicação apresentada e reiterou a importância da disponibilização de 
uma ambulância para o campeonato esportivo do município.  O vereador Valdemar Hort prestou 
condolências às famílias enlutadas; destacou a importância reajuste salarial dos agentes 
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comunitárias de saúde e agentes de endemias; comentou a respeito do reajuste salarial dos médicos 
municipais; teceu comentários a respeito do transporte escolher, enfatizando que  o transporte deve 
ser disponível para todos os munícipes, visto que muitos não possuem um meio  de transporte 
próprio; fez indicação verbal para a manutenção de duas pontes de tabuas no bairro Bom Jesus; 
levantou questões ligadas ao tombamento da igreja católica do bairro Barraquinha. O vereador 
Fabrício Dolla dos Santos prestou condolências às famílias enlutadas; destacou a necessidade do 
reajuste salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, enaltecendo a 
importância do trabalho exercido; reiterou que as obras do projeto Meu Campinho e das pedras 
regulares do Bairro Nova Aliança tiveram seus inícios liberados; parabenizou o prefeito municipal e 
os servidores públicos pelos trabalhos realizados no município. Ninguém mais querendo fazer uso da 
palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS: prestou condolências às famílias 
enlutadas; agradeceu aos agentes de saúde pelo trabalho prestado em prol da saúde da população, 
reiterou que o reajuste salarial é uma vitória para os servidores públicos e que é direito da classe; 
prestou apoio as indicações apresentadas; comentou que a locomoção dos munícipes no transporte 
escolher é vedado por lei, e esta lei deve ser cumprida; destacou que uma vez por semana é fornecido 
transporte para a população que reside nos bairros; comentou a respeito das obras municipais, 
pedras regulares do Bairro Nova Aliança licitadas no valor de 700 mil reais, o projeto Meu Campinho 
licitado no valor de 600 mil reais e a aquisição de uma nova ambulância para a secretaria de saúde 
no valor de 327 mil reais; reiterou que todas as obras e projetos são para beneficiar a população 
ariranhense. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão.  
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 

 
José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 
Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 096/2022-  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA   
Aos dezenove dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, após a sessão ordinária, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, João Leal de Araújo, 
Antonio Marcos Vicentino, Marcos de Andrade Neckel, Geibison Silva de Matos, José Aparecido de 
Oliveira e Valdemar Hort. Estava ausente o vereador Marcelo José dos Santos Petrolli. 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. 071/2022- 
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 2022; que 
posto em segunda discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI 
Nº.072/2022- SÚMULA: REGULAMENTA OS PROCEDIMENTOS PARA APLICAÇÃO DA EMENTA 
CONSTITUCIONAL Nº. 120, DE 5 DE MAIO DE 2022, QUE ALTEROU O ART. 198, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, PARA O PAGAMENTO DO PISO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 
OCUPANTES DO CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) E AGENTE DE COMBATE ÁS 
ENDEMIAS (ACE) DO QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ, ESTADO DO 
PARANÁ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS; que posto em segunda discussão e votação foi aprovado pela 
maioria absoluta. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou 
a sessão. 
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 

 
José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 
Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 097/2022-  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA   
Aos vinte dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às 17:30 horas, 
na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 
do presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos 
Santos Petriolli João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Marcos de Andrade Neckel, Geibison 
Silva de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas 
e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura do edital de 
convocação e logo após da ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº. 071/2022- 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 2022; que posto em terceira discussão 
e votação foi aprovado pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº.072/2022- SÚMULA: 
REGULAMENTA OS PROCEDIMENTOS PARA APLICAÇÃO DA EMENTA CONSTITUCIONAL Nº. 120, DE 5 
DE MAIO DE 2022, QUE ALTEROU O ART. 198, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, PARA O PAGAMENTO DO 
PISO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS OCUPANTES DO CARGO DE AGENTE 
COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) E AGENTE DE COMBATE ÁS ENDEMIAS (ACE) DO QUADRO DE 
SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ, ESTADO DO PARANÁ E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS; que posto em terceira discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta. Nada 
mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. 
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 

 
José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 
Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 098/2022-  SESSÃO ORDINÁRIA   
Aos vinte e seis dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às dezenove 
horas na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 
presença do presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José 
dos Santos Petriolli, João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Marcos de Andrade Neckel, 
Geibison Silva de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” 
regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma 
salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura da 
ata da sessão ordinária anterior, que após lida, foi colocada em discussão e votação e aprovada por 
unanimidade. Logo após solicitou ao secretário para proceder a leitura da matéria constante do 
EXPEDIENTE: Convite da Secretaria Municipal de Assistência Social para a VI Conferência Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município que acontecerá no dia 30 de setembro com 
início às 13:30 horas; Ofícios da Prefeitura Municipal encaminhando leis sancionadas e projeto de lei; 
MOÇÃO DE APLAUSOS Nº. 004/2022 de autoria do Vereador Antonio Marcos Vicentino- 
REQUERENDO à Mesa na forma regimental e após o Douto Plenário que seja consignada em Ata de 
Nossos Trabalhos, MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS   ao ex-vereador do município de 
Ariranha do Ivaí/Pr., Senhor João Luiz, em virtude do relevante serviço prestado ao Município no 
desempenho de suas atribuições como Vereador nessa Casa Legislativa. Outra não poderia ser a 
atitude deste edil a não ser cumprimentar com louvor o valoroso companheiro e ex-vereador dessa 
Casa por realizar suas funções de maneira exemplar. Sempre atencioso com quem o procurava, 
sendo conhecedor de suas funções, demonstrando dedicação e seriedade no exercício de seu 
mandato, além de ser pessoa integra em sua ação;  PROJETO DE LEI Nº. 073/2022- SÚMULA: 
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ, PARA O EXERCICÍO DE 2022. 
Terminada a leitura do expediente, o presidente deixou a palavra livre com relação as matérias lidas. 
Ninguém querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para a ORDEM DO DIA: MOÇÃO DE 
APLAUSOS Nº. 004/2022 de autoria do Vereador Antonio Marcos Vicentino- REQUERENDO à Mesa 
na forma regimental e após o Douto Plenário que seja consignada em Ata de Nossos Trabalhos, 
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS   ao ex-vereador do município de Ariranha do Ivaí/Pr., 
Senhor João Luiz, em virtude do relevante serviço prestado ao Município no desempenho de suas 
atribuições como Vereador nessa Casa Legislativa. Outra não poderia ser a atitude deste edil a não 
ser cumprimentar com louvor o valoroso companheiro e ex-vereador dessa Casa por realizar suas 
funções de maneira exemplar. Sempre atencioso com quem o procurava, sendo conhecedor de suas 
funções, demonstrando dedicação e seriedade no exercício de seu mandato, além de ser pessoa 
integra em sua ação; que posto em única discussão e votação foi aprovado por unanimidade; 
PROJETO DE LEI Nº. 073/2022- SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A 
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA 
DO IVAÍ, PARA O EXERCICÍO DE 2022; 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. O vereador Valdemar Hort fez cobranças a respeito da 
pavimentação das estradas no Bairro Alecrim; reiterou a indicação de sua autoria feita na sessão 
anterior; agradeceu os funcionários da secretaria de agricultura municipal e em especial aos 
servidores Carlos Felix, Rodrigo e Valdir pelo ótimo trabalho prestado aos agricultores do município; 
convidou a população em geral para uma reunião no Bairro Barraquinha juntamente com a presença 
do deputado estadual Ricardo Arruda, destacou que este deputado destinou recursos para a 
aquisição das pedras regulares do Bairro Alecrim e Jardim da Curva. O vereador Antonio Marcos 
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Vicentino agradeceu aos vereadores pelo apoio a indicação de sua autoria de Moção de Aplausos ao 
ex-vereador João Ruiz; fez cobranças ao Chefe dos Transportes Municipal com relação ao transporte 
dos estudantes do bairro Bom Jesus, visto que, em sua maioria os estudantes precisam percorrer um 
longo caminho para ter acesso ao ônibus escolar, onde se torna dificultoso para o aluno ir ao ponto 
principalmente em períodos chuvosos; fez cobranças ao setor rodoviário com relação ao 
cascalhamento de dois carreadores no Bairro Bom Jesus, sendo respectivamente os carreadores do 
Sr. Amauri e do Sr. Darli, visto que ambos são agricultores e precisam deste melhoramento nas 
estradas que dão acesso as suas propriedades; prestou apoio a indicação feita pelo Vereador 
Valdemar Hort da sessão anterior. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o presidente passou 
para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Prestou apoio as indicações feitas; parabenizou os funcionários, 
diretora, professores e estudantes do Colégio Estadual Presidente Kennedy pelo 3º Lugar no ranking 
do ensino médio, destacou que este feito é uma grande vitória para os profissionais da educação. 
Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão.  
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 

 
José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 
Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 099/2022-  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA   
Aos vinte e seis do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, após a sessão ordinária, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos Santos 
Petriolli, João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Marcos de Andrade Neckel, Geibison Silva 
de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas 
e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura do edital de 
convocação e logo após da ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº. 073/2022- SÚMULA: AUTORIZA O 
EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO 
ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ, PARA O EXERCICÍO DE 2022; 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. 
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 

 
José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 
Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 100/2022-  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA   
Aos vinte e sete dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às 17:30 
horas, na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 
presença do presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José 
dos Santos Petriolli João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Marcos de Andrade Neckel, 
Geibison Silva de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” 
regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma 
salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura do 
edital de convocação e logo após da ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº. 073/2022- SÚMULA: 
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ, PARA O EXERCICÍO DE 2022; 
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. 
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 

 
José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 
Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 101/2022-  SESSÃO ORDINÁRIA   
Aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às dezenove horas 
na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 
do presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Marcelo José dos Santos Petriolli, João Leal de 
Araújo, Antônio Marcos Vicentino, Marcos de Andrade Neckel e José Aparecido de Oliveira. Estavam 
ausentes os vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Geibison Silva de Matos e Valdemar hort. Após 
constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão 
nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida 
determinou a leitura da ata da sessão ordinária anterior, que após lida, foi colocada em discussão e 
votação e aprovada pela maioria absoluta. Logo após solicitou ao secretário para proceder a leitura 
da matéria constante do EXPEDIENTE: Ofício da Prefeitura Municipal encaminhando leis 
sancionadas; Indicação nº. 012/2022 de autoria do vereador Marcos de Andrade Necke l- Indicando 
que após dado ciência ao Soberano Plenário, seja encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao 
excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Thiago Epifânio da Silva, para que junto  à Secretaria 
competente, proceda a elaboração de um projeto de instalação de manilhas no córrego que 
atravessa a estrada passando pela comunidade do Quinhentos Alqueires até a comunidade do 
Pompéia, mais precisamente próximo a fazenda do Tiãozinho, uma vez que a atual situação do local 
ocasiona danos tanto aos veículos públicos como de particulares; Indicação nº013/2022 de autoria 
do vereador Antônio Marcos Vicentino - Indicando que após dado ciência ao Soberano Plenário, seja 
encaminhado EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Thiago 
Epifânio da Silva para que junto ao setor competente proceda serviços no carreador de acesso a 
propriedade do Senhor Sérgio, localizada na Comunidade do Salto do Ariranha. Terminada a leitura 
do expediente, o presidente deixou a palavra livre com relação a matéria lida. Ninguém querendo 
fazer uso da palavra, e não havendo matérias para a ordem do dia, o presidente deixou a palavra 
livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. O vereador Antonio Marcos Vicentino 
comentou a respeito da indicação de sua autoria; relembrou suas indicações feitas nas sessões 
anteriores; destacou questões ligadas as eleições do dia dois de outubro, onde visou que este é um 
momento muito importante para o país. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o presidente 
fez suas CONSIDERAÇOES FINAIS. Prestou apoio as indicações feitas; agradeceu aos munícipes pela 
votação expressiva nos candidatos que destinam recursos ao município; informou o saldo bancário 
da câmara. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. 
 
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
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Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 
José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 

 Vereador 
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ATA Nº. 102/2022-  SESSÃO ORDINÁRIA   
Aos dez dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às dezenove horas 
na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 
do presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos 
Santos Petriolli, João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Marcos de Andrade Neckel, Geibison 
Silva de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Estava ausente o vereador Antônio 
Marcos Vicentino. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para que de 
pé saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto 
bíblico. Em seguida determinou a leitura da ata da sessão ordinária anterior, que após lida, foi 
colocada em discussão e votação e aprovada pela maioria absoluta. Logo após solicitou ao secretário 
para proceder a leitura da matéria constante do EXPEDIENTE: Oficio da Prefeitura Municipal 
solicitando autorização legislativa para o transporte de aproximadamente 27 alunos para visita 
técnica à cidade de Foz do Iguaçu, com o escopo de permitir que os alunos possam contextualizar de 
forma prática o conhecimento teórico estudado durante todo o ensino médio, por meio da visita à 
Hidrelétrica Binacional de Itaipu e pontos turísticos como as Cataratas, no dia 04/11/2022; Ofício da 
Prefeitura Municipal encaminhando projetos de lei; PROJETO DE LEI Nº 074/2022- SÚMULA: Institui 
o Plano Diretor Municipal (PDM) de Ariranha do Ivaí; PROJETO DE LEI Nº 075/2022- SÚMULA: Dispõe 
sobre o Código de Posturas do Município de Ariranha do Ivaí; PROJETO DE LEI Nº 076/2022- SÚMULA: 
Dispõe sobre o Código de Obras do Munícipio de Ariranha do Ivaí; PROJETO DE LEI Nº 077/2022- 
SÚMULA: Dispõe sobre o Perímetro Urbano do Município de Ariranha do Ivaí; PROJETO DE LEI Nº 
078/2022- SÚMULA: Dispõe sobre o sistema viário do Município de Ariranha do Ivaí; PROJETO DE LEI 
Nº 079/2022- SÚMULA: Dispõe sobre o parcelamento e o remembramento do solo para fins urbanos 
e dá outras providências; PROJETO DE LEI Nº 080/2022- SÚMULA: Dispõe sobre o Uso e Ocupação do 
Solo- Zoneamento- 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 
matérias para a ordem do dia, o presidente deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS 
dos vereadores.  o vereador Valdemar Hort justificou sua ausência na sessão anterior; agradeceu aos 
eleitores pelos votos. O Deputado de seu apoio Ricardo Arruda; agradeceu também aos eleitores do 
Deputado Rubens Bueno, destacou que ambos encaminharam ementas ao município; repudiou a 
atitude da Justiça Eleitoral pelos transtornos causados aos munícipes no dia das eleições, visto que a 
população enfrentou grandes filas para exercerem seu direito ao voto; pontuou que a Justiça eleitoral 
deveria aumentar a quantidade de urnas no município, principalmente nos bairros como já era 
realizado anteriormente, para melhor atendimento à população.  O vereador Geibison Silva de Matos 
prestou apoio ao repúdio feito pelo vereador Valdemar Hort em relação a Justiça Eleitoral; reiterou 
que é uma falta de respeito com os munícipes, principalmente com os idosos e pessoas com 
deficiência, onde houveram que enfrentar mais de 3 horas nas filas; destacou que o ideal é aumentar 
a quantidade de urnas no município; fez indicação para a manutenção de 3 carreadores nas 
propriedades dos senhores Cidão popular Taturana, Zé Chute e Farinhas; reiterou sua indicação feita 
nas sessões anteriores a respeito da manutenção da ponte do Bairro Barraquinha.  O vereador 
Marcelo José dos Santos Petriolli parabenizou o executivo municipal pelo leilão realizado que 
arrecadou cerca de 170 mil reais que serão convertidos em mais investimentos para a população; 
parabenizou os servidores da Secretaria de Assistência Social pelo curso realizado; destacou o evento 
em comemoração ao dia das crianças realizado na igreja Assembleia de Deus e parabenizou todos os 
envolvidos; parabenizou também o setor rodoviário pela manutenção das estradas do município; 
destacou que o consórcio está previsto para ser encaminhado ainda este ano para atender a 
demanda do município.  O vereador Marcos de Andrade Neckel convidou a população para o show 
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da dupla Álvaro e Daniel em comemoração ao Dia da Padroeira; reiterou que os trabalhos do setor 
rodoviário tem dificuldade de serem realizados em períodos intermitentes de chuva, mas destacou 
que o trabalho será realizado assim que possível; parabenizou o setor braçal pelos trabalhos 
realizados; comentou que os munícipes precisam contribuir com o zelo nas estradas municipais, 
pontuou sobre  possível criação de uma lei para estimular o cuidado os munícipes com as estradas 
do município, visto que todos usufruem e necessitam que estradas de qualidade. O vereador José 
Aparecido de Oliveira prestou repúdio da Justiça Eleitoral pelo descaso nas eleições do dia 02 de 
outubro, reiterou que os munícipes ficaram longos períodos nas filas para exercerem seu direito ao 
voto; parabenizou as crianças do município pelo dia das crianças, sendo elas o futuro da sociedade; 
parabenizou a todos os professores que atuam na educação municipal pelo Dia dos Professores, 
destacou que os professores formam todas as profissões; parabenizou o servidor Dino e sua família 
por zelarem das pedras regulares em sua propriedade na estrada do Bairro Nova Aliança; pontuou 
que é dever os munícipes cuidarem das estradas, visto que todos precisam ter acesso a elas com 
qualidade. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o presidente fez suas CONSIDERAÇOES FINAIS: 
prestou apoio as indicações feitas; pediu paciência os munícipes em relação os trabalhos realizados 
pelo setor rodoviário visto que estamos passando por longos períodos de fortes chuvas; convidou a 
população para o show da dupla Álvaro e Daniel em comemoração ao Dia da Padroeira;  comentou 
a pedido do Secretário de Agricultura para que os munícipes tenham paciência, pois devido ao 
período de chuvas a secretaria não consegue atender a preparação das terras dos pequenos 
agricultores. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. 
 
 
 Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 

 
José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 

 Vereador 
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Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 103/2022-  SESSÃO ORDINÁRIA   
Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às dezenove 
horas na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 
presença do presidente em exercício Fabrício Dolla dos Santos e dos Vereadores Marcelo José dos 
Santos Petriolli, João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos, José 
Aparecido de Oliveira, Marcos Andrade Neckel e Valdemar Hort. Estava ausente o vereador Idemar 
José Beleti. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para que de pé 
saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto 
bíblico. Em seguida determinou a leitura da ata da sessão ordinária anterior, que após lida, foi 
colocada em discussão e votação e aprovada pela maioria absoluta. Logo após solicitou ao secretário 
para proceder a leitura da matéria constante do EXPEDIENTE: Ofício da Prefeitura Municipal 
encaminhando respostas as indicações 009,010 e 012/2022; Indicação nº. 013/2022 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 
Thiago Epifânio da Silva para que junto à Secretaria competente proceda serviços de manutenção 
nos carreadores que dão acesso as propriedades do Senhor José Schultz, da família dos “Farinhas” e 
também no carreador que dá acesso a propriedade do popular Cido Taturana; todas as propriedades 
estão localizadas na comunidade do Nova Aliança; Autorização Legislativa para o transporte de 
aproximadamente 27 alunos para visita técnica à cidade de Foz do Iguaçu, com o escopo de permitir 
que os alunos possam contextualizar de forma prática o conhecimento teórico estudado durante 
todo o ensino médio, por meio da visita à Hidrelétrica Binacional de Itaipu e pontos turísticos como 
as Cataratas, no dia 04/11/2022; PROJETO DE LEI Nº 074/2022- SÚMULA: Institui o Plano Diretor 
Municipal (PDM) de Ariranha do Ivaí; PROJETO DE LEI Nº 075/2022- SÚMULA: Dispõe sobre o Código 
de Posturas do Município de Ariranha do Ivaí; PROJETO DE LEI Nº 076/2022- SÚMULA: Dispõe sobre 
o Código de Obras do Munícipio de Ariranha do Ivaí; PROJETO DE LEI Nº 077/2022- SÚMULA: Dispõe 
sobre o Perímetro Urbano do Município de Ariranha do Ivaí; PROJETO DE LEI Nº 078/2022- SÚMULA: 
Dispõe sobre o sistema viário do Município de Ariranha do Ivaí; PROJETO DE LEI Nº 079/2022- 
SÚMULA: Dispõe sobre o parcelamento e o remembramento do solo para fins urbanos e dá outras 
providências; PROJETO DE LEI Nº 080/2022- SÚMULA: Dispõe sobre o Uso e Ocupação do Solo- 
Zoneamento- 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: Autorização Legislativa para o transporte de aproximadamente 27 alunos para visita 
técnica à cidade de Foz do Iguaçu, com o escopo de permitir que os alunos possam contextualizar de 
forma prática o conhecimento teórico estudado durante todo o ensino médio, por meio da visita à 
Hidrelétrica Binacional de Itaipu e pontos turísticos como as Cataratas, no dia 04/11/2022; que posto 
em única discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº 074/2022- 
SÚMULA: Institui o Plano Diretor Municipal (PDM) de Ariranha do Ivaí; que posto em primeira 
discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº 075/2022- SÚMULA: 
Dispõe sobre o Código de Posturas do Município de Ariranha do Ivaí; que posto em primeira discussão 
e votação foi aprovado pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº 076/2022- SÚMULA: Dispõe sobre 
o Código de Obras do Munícipio de Ariranha do Ivaí; que posto em primeira discussão e votação foi 
aprovado pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº 077/2022- SÚMULA: Dispõe sobre o Perímetro 
Urbano do Município de Ariranha do Ivaí; que posto em primeira discussão e votação foi aprovado 
pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº 078/2022- SÚMULA: Dispõe sobre o sistema viário do 
Município de Ariranha do Ivaí; que posto em primeira discussão e votação foi aprovado pela maioria 
absoluta; PROJETO DE LEI Nº 079/2022- SÚMULA: Dispõe sobre o parcelamento e o remembramento 
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do solo para fins urbanos e dá outras providências; que posto em primeira discussão e votação foi 
aprovado pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº 080/2022- SÚMULA: Dispõe sobre o Uso e 
Ocupação do Solo- Zoneamento- e dá outras providências; 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. O vereador 
Valdemar Hort parabenizou as crianças do município pelo dia das crianças; parabenizou também os 
professores que atuam no município pelo Dia dos Professores, destacando a importância da profissão 
para a sociedade; fez duas indicações verbais, para a restauração da estrada que desce da 
comunidade Alecrim até a propriedade dos Bianchezzi; e para patrolar a estrada que vai da 
propriedade do munícipe Johny e sai para a comunidade Barraquinha, visto que, necessitam de 
melhorias; comentou a respeito das colheitas dos agricultores e das chuvas períodos intermitentes 
de chuva. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o presidente fez suas CONSIDERAÇOES FINAIS: 
apoiou as indicações apresentadas; prestou condolências à família enlutada; fez indicação para 
patrolar e cascalhar a estrada da propriedade do Senhor Vaguinho; parabenizou o secretário do 
rodoviário municipal e os servidores do departamento pela dedicação no trabalho realizado; 
parabenizou o prefeito municipal pelo empenho em buscar melhorias para o bem-estar e qualidade 
de vida dos munícipes. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. 
 
Fabrício Dolla dos Santos - ___________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - ____________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ________________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - ____________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - ___________________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _____________________________________________________________ 
 Vereador 

 
José Aparecido de Oliveira - ___________________________________________________________ 

 Vereador 
 
Valdemar Hort - ____________________________________________________________________ 
Vereador   
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ATA Nº. 104/2022-  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA   
Aos dezessete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, após a sessão ordinária, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente em exercício Fabrício Dolla dos Santos e dos Vereadores Marcelo José dos Santos Petriolli, 
João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos, José Aparecido de Oliveira, 
Marcos Andrade Neckel e Valdemar Hort. Estava ausente o vereador Idemar José Beleti. 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 
074/2022- SÚMULA: Institui o Plano Diretor Municipal (PDM) de Ariranha do Ivaí; que posto em 
segunda discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº 075/2022- 
SÚMULA: Dispõe sobre o Código de Posturas do Município de Ariranha do Ivaí; que posto em segunda 
discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº 076/2022- SÚMULA: 
Dispõe sobre o Código de Obras do Munícipio de Ariranha do Ivaí; que posto em segunda discussão 
e votação foi aprovado pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº 077/2022- SÚMULA: Dispõe sobre 
o Perímetro Urbano do Município de Ariranha do Ivaí; que posto em segunda discussão e votação foi 
aprovado pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº 078/2022- SÚMULA: Dispõe sobre o sistema 
viário do Município de Ariranha do Ivaí; que posto em segunda discussão e votação foi aprovado pela 
maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº 079/2022- SÚMULA: Dispõe sobre o parcelamento e o 
remembramento do solo para fins urbanos e dá outras providências; que posto em segunda 
discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº 080/2022- SÚMULA: 
Dispõe sobre o Uso e Ocupação do Solo- Zoneamento- e dá outras providências; que posto em 
segunda discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta. Nada mais tendo a tratar, o 
presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. 
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 

 
José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 

 Vereador 
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Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 105/2022-  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA   
Aos dezoito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às 17:30 horas, 
na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 
do presidente em exercício Fabrício Dolla dos Santos e dos Vereadores Marcelo José dos Santos 
Petriolli, João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos, José Aparecido de 
Oliveira, Marcos Andrade Neckel e Valdemar Hort. Estava ausente o vereador Idemar José Beleti. 
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 074/2022- SÚMULA: Institui o Plano Diretor Municipal (PDM) de Ariranha do Ivaí; que posto 
em terceira discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº 075/2022- 
SÚMULA: Dispõe sobre o Código de Posturas do Município de Ariranha do Ivaí; que posto em terceira 
discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº 076/2022- SÚMULA: 
Dispõe sobre o Código de Obras do Munícipio de Ariranha do Ivaí; que posto em terceira discussão e 
votação foi aprovado pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº 077/2022- SÚMULA: Dispõe sobre o 
Perímetro Urbano do Município de Ariranha do Ivaí; que posto em terceira discussão e votação foi 
aprovado pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº 078/2022- SÚMULA: Dispõe sobre o sistema 
viário do Município de Ariranha do Ivaí; que posto em terceira discussão e votação foi aprovado pela 
maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº 079/2022- SÚMULA: Dispõe sobre o parcelamento e o 
remembramento do solo para fins urbanos e dá outras providências; que posto em terceira discussão 
e votação foi aprovado pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº 080/2022- SÚMULA: Dispõe sobre 
o Uso e Ocupação do Solo- Zoneamento- e dá outras providências; que posto em terceira discussão 
e votação foi aprovado pela maioria absoluta. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a 
presença de todos e encerrou a sessão. 
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 

 
José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 

 Vereador 
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Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 106/2022-  SESSÃO ORDINÁRIA   
Aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às 
dezenove horas na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do 
Paraná. Na presença do presidente em exercício Fabrício Dolla dos Santos e dos Vereadores João Leal 
de Araújo, Geibison Silva de Matos, Marcos Andrade Neckel e Valdemar Hort. Estava ausentes os 
vereadores Idemar José Beleti, Marcelo José dos Santos Petriolli, Antonio Marcos Vicentino e José 
Aparecido de Oliveira. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para que 
de pé saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um 
texto bíblico. Em seguida determinou a leitura da ata da sessão ordinária anterior, que após lida, foi 
colocada em discussão e votação e aprovada pela maioria absoluta. Logo após solicitou ao secretário 
para proceder a leitura da matéria constante do EXPEDIENTE: Ofício da Prefeitura Municipal 
encaminhando leis sancionadas; Indicação nº.014/2022 de autoria do vereador Geibison Silva de 
Matos- apresentando a indicação que após dado ciência ao Soberano Plenário, seja encaminhado 
EXPEDIENTE INDICATÓRIO ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Thiago Epifânio da Silva para 
que junto à Secretaria competente proceda serviços de cascalhamento e execução de um mata burro 
no carreador que dá acesso à propriedade do popular “João do Pio”, localizada na comunidade dos 
Quinhentos Alqueires;  Indicação nº. 015/2022 de autoria do vereador Valdemar Hort- apresentando 
a indicação que após dado ciência ao Soberano Plenário, seja encaminhado EXPEDIENTE 
INDICATÓRIO ao excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal Thiago Epifânio da Silva para que junto ao 
setor competente tome as providências que se fizerem necessárias para a execução de serviços de 
restauração na estrada que desce da comunidade do Alecrim até a propriedade dos ‘’Bianchezzi’’ e 
para patrolar a estrada que vai da propriedade do munícipe Johny e sai para a comunidade 
Barraquinha, visto que, necessitam de melhorias. Terminada a leitura do expediente, o presidente 
deixou a palavra livre com relação a matéria lida. Ninguém querendo fazer uso da palavra, e não 
havendo matérias para a ordem do dia, o presidente deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS dos vereadores. O vereador Valdemar Hort comentou a respeito das pedras regulares da 
Comunidade Alecrim; reiterou que alguns trechos das obras não foram concluídos, e que precisam 
ser realizadas o mais brevemente possível, visto que, os munícipes precisam de estradas de qualidade 
para seu bem-estar e qualidade de vida. O vereador Geibison Silva de Matos reforçou a importância 
e a urgência da indicação apresentada por ele; apoiou a fala feita pelo vereador Valdemar Hort e 
destacou que esta obra é de suma importância para o município e para a qualidade de vida dos 
munícipes da comunidade Alecrim e cobrou mais clareza em relação aos prazos da conclusão 
estabelecidos. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o presidente fez suas CONSIDERAÇOES 
FINAIS. Prestou condolências à família enlutada; parabenizou a equipe do departamento de saúde 
municipal pela Campanha do outubro rosa, em combate ao Câncer de Mama; destacou o início da 
Campanha do novembro azul; prestou apoio as indicações apresentadas; comentou que o secretário 
do rodoviário municipal estará atendendo as indicações feitas nas sessões anteriores. Nada mais 
tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. 
 
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
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Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 

 
Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 

 Vereador 
 
Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador   
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ATA Nº. 107/2022-  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA   
Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às 17:30 
horas, na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 
presença do presidente em exercício Fabrício Dolla dos Santos e dos Vereadores João Leal de Araújo, 
Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos, Marcos Andrade Neckel e Valdemar Hort. 
Estavam ausentes os vereadores Idemar José Beleti, Marcelo José dos Santos Petriolli e José 
Aparecido de Oliveira. 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. 081/2022 - SÚMULA: Altera o Anexo I da Lei Municipal 347 de 07 de janeiro 
de 2010 e consequentemente a Lei Municipal de 343 de 28 de dezembro de 2009 e dá outras 
providências; que posto em primeira discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta. Nada 
mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. 
 
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 

 
Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 108/2022-  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA   
Aos vinte e sete dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às 17:30 
horas, na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 
presença do presidente em exercício Fabrício Dolla dos Santos e dos Vereadores João Leal de Araújo, 
Antonio Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos, Marcos Andrade Neckel e Valdemar Hort. 
Estavam ausentes os vereadores Idemar José Beleti, Marcelo José dos Santos Petriolli e José 
Aparecido de Oliveira. 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. 081/2022 - SÚMULA: Altera o Anexo I da Lei Municipal 347 de 07 de janeiro 
de 2010 e consequentemente a Lei Municipal de 343 de 28 de dezembro de 2009 e dá outras 
providências; que posto em segunda discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta. Nada 
mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. 
 
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 

 
Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 109/2022-  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA   
Aos vinte e oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às 11:30 
horas, na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 
presença do presidente Idemar José Beleti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José 
dos Santos Petriolli João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Marcos de Andrade Neckel, 
Geibison Silva de Matos, e Valdemar Hort. Estava ausente o vereador José Aparecido de Oliveira. 
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. 081/2022 - SÚMULA: Altera o Anexo I da Lei Municipal 347 de 07 de janeiro de 2010 e 
consequentemente a Lei Municipal de 343 de 28 de dezembro de 2009 e dá outras providências; que 
posto em terceira discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta. Nada mais tendo a tratar, 
o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. 
 
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 

 
José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 
Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 110/2022-  SESSÃO ORDINÁRIA   
Aos trinta e um dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às dezenove 
horas na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 
presença do presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José 
dos Santos Petriolli, João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Marcos de Andrade Neckel, 
Geibison Silva de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” 
regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma 
salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura da 
ata da sessão ordinária anterior, que após lida, foi colocada em discussão e votação e aprovada por 
unanimidade. Logo após solicitou ao secretário para proceder a leitura da matéria constante do 
EXPEDIENTE: Ofício da Prefeitura Municipal encaminhando leis sancionadas e balancete financeiro 
referente ao mês de setembro de 2022; Ofício da Prefeitura Municipal encaminhando respostas as 
indicações; Ofício da Prefeitura Municipal solicitando Autorização Legislativa para uso de veículo de 
propriedade do município, para transportar  folhas de Eternit do município de Lunardelli, Estado do 
Paraná, por aproximadamente 55 quilômetros de distância da sede do Município de Ariranha do Ivaí, 
que será entregue na propriedade do Senhor José da Silva Mendes. Terminada a leitura do 
expediente, o presidente deixou a palavra livre com relação a matéria lida. O vereador Geibison Silva 
de Matos usando palavra requereu verbalmente a retira da Autorização, reiterando que faltavam 
esclarecimentos em relação a matéria lida. Os vereadores, José Aparecido de Oliveira e Marcos de 
Andrade Neckel manifestaram-se a favor da retirada da matéria. Após breve discussão entre os 
vereadores, o presidente então decidiu pela retirada da Autorização Legislativa, comunicando que a 
mesma entrará em votação na próxima sessão. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, e não 
havendo matérias para a ordem do dia, o presidente deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS dos vereadores. O vereador Valdemar Hort emitiu repúdio a Copel pela falta de energia 
por longos períodos e a lentidão no atendimento as demandas da população; comentou que faltam 
esclarecimentos em relação à Autorização Legislativa apresentada e que ela seria estudada para 
posterior votação; parabenizou o presidente da câmara e o vice-prefeito municipal pela passagem 
de seus aniversários; parabenizou os servidores públicos pelo dia do funcionário público, destacando 
que exercem suas funções com maestria; comentou a respeito da implantação do Ensino Integral no 
Colégio Estadual do município, manifestando-se contrário a implantação, destacando alguns fatores 
importantes. O vereador Antonio Marcos Vicentino cobrou que o setor competente verifique a ponte 
da comunidade Berro da Onça, onde faz divisa com o município de Ivaiporã, pois devido às fortes 
chuvas, necessita de manutenção; comentou sobre a falta de energia no município; reiterou que a 
Autorização Legislativa faltava esclarecimentos, e que a matéria seria analisada para posterior 
votação. O vereador Marcos de Andrade Neckel comentou que faltam esclarecimentos em relação à 
Autorização Legislativa, mas que, mediante análise seria posta em discussão e votação; pediu 
paciência os munícipes em relação os trabalhos realizados pelo setor rodoviário, visto que, a região 
passa por longos períodos de fortes chuvas; comentou a respeito da arborização do município, 
destacando o trabalho realizado pelo prefeito; convidou a população para a festa de Nossa Senhora 
do Rosário, realizada no dia 06 de novembro; destacou o concurso público que será realizado no 
município; parabenizou o setor braçal pelos trabalhos realizados; parabenizou os servidores públicos 
pelo dia do funcionário público, e reiterou que esta data poderia ser tida como feriado municipal.  
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O vereador Fabrício Dolla dos Santos fez indicação verbal para serem colocadas placas de 
“preferência e pare” próximo ao Mercado Nagata, visando que sejam evitados possíveis acidentes; 
agradeceu ao prefeito por buscar constantemente recursos e ementas para o município; destacou 
que foram encaminhados para o município uma distribuidora de calcário e uma carreta, para melhor 
atender os agricultores; destacou que será encaminhado ao município uma Grade de Roma, sendo 
uma ementa do Deputado Enio Verri; reiterou que será destinado 150 mil reais para a compra de 
implementos agrícolas que serão encaminhados a Associação da Comunidade Barraquinha; fez 
requerimento de projeto de lei, para que estudado e seja possivelmente posto o nome do pioneiro 
“Paulo Boico” em alguma rua do município, sendo ele um dos primeiros munícipes de Ariranha do 
Ivaí.  O vereador José Aparecido de Oliveira fez requerimento ao prefeito municipal para ser 
encaminhado um Ofício ao DR, para serem colocadas placas e redutores de velocidade na Rodovia 
Nelson Petrassi até o perímetro urbano, a fim de que sejam evitados possíveis acidentes; fez 
indicação para manutenção da rua onde se situa a Escola Municipal, visto que, há empoçamento de 
água; destacou o requerimento feito por ele, para beneficiar os pequenos agricultores do município, 
citando alguns pontos importantes a serem debatidos; parabenizou os servidores públicos 
municipais, destacando a importância desses profissionais na sociedade, e comentou que gostaria 
que fosse criado um dia por mês para que os servidores pudessem resolver suas questões pessoais. 
O vereador João Leal de Araújo parabenizou o presidente da câmara e o vice-prefeito pela passagem 
de seus aniversários; comentou a respeito da falta de energia no município, reiterou que a Copel 
deve atender a população o mais rápido possível; apoiou as indicações feitas pelos vereadores. O 
vereador Marcelo José dos Santos Petriolli pediu para ser encaminhado ofício ao DR, em decorrência 
de alguns eucaliptos na Rodovia Nelson Petrassi, mais precisamente próximos ao Jardim da Curva, 
visando maior segurança as pessoas e os agricultores que trafegam por esse trecho; parabenizou os 
servidores públicos municipais pelo dia do funcionário público no dia 28 de outubro; comentou a 
respeito da implantação do ensino integral no colégio estadual do município; destacou sua viagem a 
Brasília juntamente com o prefeito e o presidente da câmara municipal, visando a busca de mais 
ementas e recursos ao município. O vereador Geibison Silva de Matos comentou que faltam 
esclarecimentos em relação à Autorização Legislativa, destacou que ela seria analisada para posterior 
aprovação; comentou também a respeito da implantação do ensino integral na rede estadual e se 
manifestou contra esta implantação; parabenizou o setor rodoviário pelo trabalho exercido e pediu 
agilidade na colocação das manilhas nos córregos que antecedem a propriedade do munícipe Silvio, 
visto que, os moradores das fazendas próximas são todos produtores rurais que precisam da estrada 

de acesso em boas condições. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o presidente passou 
para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS: prestou apoio as indicações feitas; comentou que a Autorização 
Legislativa seria analisada para posterior discussão e votação; informou o saldo da câmara; justificou 
sua ausência nas sessões anteriores; comentou a respeito de sua viagem a Curitiba, onde esteve no 
gabinete do Deputado Cobra e em Brasília no gabinete do Deputado Luiz Nishimori; destacou que o 
Deputado Cobra liberou 400 mil reais ao município, o deputado Luiz Nishimori liberou 1 milhão de 
reais para o asfalto municipal e mais 500 mil para a compra de implementos agrícolas; a deputada 
Aline Sleutjes liberou 400 mil para a compra de trator para melhor atendimento os munícipes; 
reiterou ser de suma importância que o prefeito e os vereadores viajem em busca de mais ementas 
e recursos ao município; comentou que a questão do ensino integral é uma lei da secretaria de 
educação estadual, reiterando alguns pontos importantes neste processo de implantação; 
parabenizou os servidores públicos pelo dia do funcionário público, ocorrido no dia 28 de outubro; 
parabenizou o vice-prefeito e o secretário do rodoviário municipal pelos seus aniversários; desejou 
parabéns ao seu irmão pelo respectivo aniversário; agradeceu os vereadores pelo companheirismo 
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e harmonia no diálogo entre poder executivo e legislativo. Nada mais tendo a tratar, o presidente 
agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão.  
 
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 

 
José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 
Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 111/2022-  SESSÃO ORDINÁRIA   
Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às dezenove horas 
na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 
do presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos 
Santos Petriolli, João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino e Valdemar Hort. Estavam ausentes 
os vereadores Marcos de Andrade Neckel, Geibison Silva de Matos e José Aparecido de Oliveira. Após 
constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão 
nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida 
determinou a leitura da ata da sessão ordinária anterior, que após lida, foi colocada em discussão e 
votação e aprovada pela maioria absoluta. Logo após solicitou ao secretário para proceder a leitura 
da matéria constante do EXPEDIENTE: Ofício da Prefeitura Municipal encaminhando leis sancionadas 
e projetos de lei; Indicação nº.016/2022 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 Thiago Epifanio da Silva para que junto ao 
setor competente tome as providências que se fizerem necessárias visando a colocação de placas de 
“Preferência e Pare” próximo ao Mercado Nagata. A presente Indicação vem atender à solicitação de 
alguns munícipes, como medida de segurança e informação para os cidadãos. O objetivo desta 
Indicação fundamenta-se na necessidade de instalação de placas de sinalização de limites de 
velocidade e também de placas de preferência, para a segurança dos pedestres e também dos 
condutores, pois, naquele local não há placas de sinalização indicando o sentido da preferencial para 
passagem de veículos, pairando dúvidas que podem ocasionar colisões e acidentes; Projeto nº. 
082/2022 do Executivo- Súmula: Cria o programa municipal de habitação “CASA VIVA” para 
atendimento de indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social de Ariranha 
do Ivaí e dá outras providências; Projeto nº. 084/2022 do Executivo- Súmula: Regulamenta o processo 
de escolha e exercício do mandato dos gestores escolares nas unidades educacionais da Rede Pública 
de Ensino Municipal de Ariranha do Ivaí e dá outras providências. Ninguém mais querendo fazer uso 
da palavra, o presidente passou para a ORDEM DO DIA: Projeto nº. 082/2022 do Executivo- Súmula: 
Cria o programa municipal de habitação “CASA VIVA” para atendimento de indivíduos e famílias em 
situação de vulnerabilidade econômica e social de Ariranha do Ivaí e dá outras providências; que 
posto em primeira discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta; Projeto nº. 084/2022 do 
Executivo- Súmula: Regulamenta o processo de escolha e exercício do mandato dos gestores 
escolares nas unidades educacionais da Rede Pública de Ensino Municipal de Ariranha do Ivaí e dá 
outras providências; 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. O vereador Valdemar Hort prestou apoio as indicações 
feitas; fez cobranças a respeito da manutenção da ponte do rio azul, cobrou mais agilidade, pois 
diversos agricultores trafegam pela localidade; comentou a respeito da implantação do ensino 
integral na rede estadual de ensino, destacando alguns pontos importantes neste processo. O 
vereador João Leal de Araújo prestou condolências à família enlutada; comentou sobre o projeto de 
habitação “Casa Viva”, destacando que a realização do projeto é de suma importância para a 
população; parabenizou a administração municipal responsável pelo projeto. O vereador Antônio 
Marcos Vicentino prestou condolências à família enlutada; agradeceu ao setor de obras por atender 
sua indicação feita na sessão anterior, a respeito da manutenção da ponte da Comunidade Berro da 
Onça que faz divisa com o município de Ivaiporã; fez cobranças para manutenção da ponte do rio 
azul, para que seja restaurada o mais brevemente, pois diversos agricultores trafegam pela 
localidade; destacou que o projeto de habitação “Casa Viva”, irá beneficiar diversas famílias e que é 
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de grande importância para a população. O vereador Fabrício Dolla dos Santos prestou condolências 
à família enlutada; comentou sobre a indicação de sua autoria, que visa maior segurança aos 
munícipes; parabenizou as pessoas que contribuíram com doações, trabalho e que estiveram 
presentes na festa da paroquia Nossa Senhora do Rosário. Ninguém mais querendo fazer uso da 
palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS: prestou apoio as indicações feitas; 
destacou que o projeto de habitação “Casa Viva” é de grande necessidade para a população, visando 
moradias de qualidade as famílias carentes do município; parabenizou a administração municipal 
responsável pelo projeto; pediu paciência aos munícipes com relação os trabalhos realizados pelos 
setores rodoviário e de obras; reiterou que a ponte do rio azul será restaurada em breve; agradeceu 
as pessoas que contribuíram com as doações, trabalho e que estiveram presentes na realização da 
festa da paroquia Nossa Senhora do Rosário. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a 
presença de todos e encerrou a sessão.  
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 
Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 112/2022-  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA   
Aos sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, após a sessão ordinária, na sede 
deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná.Na presença do 
presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos Santos 
Petriolli, João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino e Valdemar Hort. Estavam ausentes os 
vereadores Marcos de Andrade Neckel, Geibison Silva de Matos e José Aparecido de Oliveira. 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 nº. 082/2022 
do Executivo- Súmula: Cria o programa municipal de habitação “CASA VIVA” para atendimento de 
indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social de Ariranha do Ivaí e dá 
outras providências; que posto em segunda discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta.  
Projeto nº. 084/2022 do Executivo- Súmula: Regulamenta o processo de escolha e exercício do 
mandato dos gestores escolares nas unidades educacionais da Rede Pública de Ensino Municipal de 
Ariranha do Ivaí e dá outras providências; que posto em segunda discussão e votação foi aprovado 
pela maioria absoluta. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e 
encerrou a sessão.  
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 
Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 113/2022-  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA   
Aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às 17:30 horas, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná.Na presença do 
presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos Santos 
Petriolli, João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino e Valdemar Hort. Estavam ausentes os 
vereadores Marcos de Andrade Neckel, Geibison Silva de Matos e José Aparecido de Oliveira. 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 nº. 082/2022 
do Executivo- Súmula: Cria o programa municipal de habitação “CASA VIVA” para atendimento de 
indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade econômica e social de Ariranha do Ivaí e dá 
outras providências; que posto em terceira discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta. 
Projeto nº. 084/2022 do Executivo- Súmula: Regulamenta o processo de escolha e exercício do 
mandato dos gestores escolares nas unidades educacionais da Rede Pública de Ensino Municipal de 
Ariranha do Ivaí e dá outras providências; que posto em terceira discussão e votação foi aprovado 
pela maioria absoluta. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e 
encerrou a sessão.  
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 
Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 114/2022-  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA   
Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às 17:30 horas, 
na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 
do presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos 
Santos Petriolli, João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino e Valdemar Hort. Estavam ausentes 
os vereadores Marcos de Andrade Neckel, Geibison Silva de Matos e José Aparecido de Oliveira. 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 nº. 084/2022 
Súmula: Regulamenta o processo de escolha e exercício do mandato dos gestores escolares as 
unidades educacionais da Rede Pública de Ensino do município de Ariranha do Ivaí e dá outras 
providências; que posto em segunda discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta. 
Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão.  
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 
Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ 

Rua João Alves Ferreira, nº. 44 - CEP - 86880-000/e-mail: 
protocolo@cmariranhadoivai.pr.gov.br 

Fone/fax - 43-3433-1220 – ARIRANHA DO IVAÍ – PR 
CNPJ: 02.088.628/0001-16 

 

171 
 

ATA Nº. 115/2022-  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA   
Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às 17:30 horas, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos Santos 
Petriolli, João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino e Valdemar Hort. Estavam ausentes os 
vereadores Marcos de Andrade Neckel, Geibison Silva de Matos e José Aparecido de Oliveira. 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 nº. 084/2022 
Súmula: Regulamenta o processo de escolha e exercício do mandato dos gestores escolares nas 
unidades educacionais da Rede Pública de Ensino do município de Ariranha do Ivaí e dá outras 
providências; que posto em terceira discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta. 
Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão.  
 
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 
Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 116/2022-  SESSÃO ORDINÁRIA   
Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às dezenove 
horas na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 
presença do presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José 
dos Santos Petriolli, João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Marcos de Andrade Neckel, 
Geibison Silva de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” 
regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma 
salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura da 
ata da sessão ordinária anterior, que após lida, foi colocada em discussão e votação e aprovada por 
unanimidade. Logo após solicitou ao secretário para proceder a leitura da matéria constante do 
EXPEDIENTE: Ofício da Prefeitura municipal encaminhando leis sancionadas, projeto de lei, resposta 
a indicação nº. 016/2022 e solicitação de autorização legislativa para uso de veículo do município no 
transporte dos bens móveis da família do Senhor RAUDINEI DOS PASSOS GARCIA, atualmente 
residente na Rua Pitanga na comunidade do Nova Aliança neste município de Ariranha do Ivaí/Pr. 
para o Município de Roncador, aproximadamente 126 quilômetros de distância; Requerimento nº. 
001/2022 de autoria do vereador José Aparecido de Oliveira - REQUER que, após ouvido o douto 
plenário, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor Thiago Epifânio da Silva, prefeito 
Municipal, solicitando do mesmo para que junto ao setor competente faça um estudo viabilizando a 
criação de um projeto de lei concedendo um dia de folga por mês aos servidores públicos do 
município sem prejuízo de suas remunerações, haja visto que a grande maioria destes servidores 
necessitam se deslocar para fora do município a fim de resolver assunto particulares; Requerimento 
nº. 002/2022 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos – REQUER; que, após ouvido o douto 
plenário, seja encaminhado expediente ao Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento, 
solicitando do mesmo que envie a esta Casa de Leis, informações sobre o levantamento voltado ao 
trabalho de apicultura no município de quantos produtores foram visitados, a relação de nomes dos 
produtores e destes, quantos manifestaram interesse em participar do projeto; Projeto de Lei nº. 
009/2022 - SÚMULA: Dispõe sobre denominação de logradouro público de “José Talma”; Projeto de 
Lei nº. 010/2022 - SÚMULA: Dispõe sobre denominação de logradouro público de “Paulo Boiko”; 
PROJETO DE LEI Nº. 085/2022 - SÚMULA: Súmula: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR 
A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO 
IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. Terminada a leitura do expediente, o presidente deixou a palavra 
livre com relação a matéria lida. O vereador Geibison Silva de Matos requereu a palavra e destacou 
a importância do requerimento de sua autoria, visto que, o projeto citado por ele será benéfico para 
os agricultores do município. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passou para a ORDEM 
DO DIA: Autorização legislativa para uso de veículo do município no transporte dos bens móveis da 
família do Senhor RAUDINEI DOS PASSOS GARCIA, atualmente residente na Rua Pitanga na 
comunidade do Nova Aliança neste município de Ariranha do Ivaí/Pr. para o Município de Roncador, 
aproximadamente 126 quilômetros de distância; que posto em única discussão e votação foi 
aprovado por unanimidade. Requerimento nº. 001/2022 de autoria do vereador José Aparecido de 
Oliveira - REQUER que, após ouvido o douto plenário, seja encaminhado expediente ao 
Excelentíssimo Senhor Thiago Epifânio da Silva, prefeito Municipal, solicitando do mesmo para que 
junto ao setor competente faça um estudo viabilizando a criação de um projeto de lei concedendo 
um dia de folga por mês aos servidores públicos do município sem prejuízo de suas remunerações, 
haja visto que a grande maioria destes servidores necessitam se deslocar para fora do município a 
fim de resolver assunto particulares; que posto em única discussão e votação foi aprovado por 
unanimidade. Requerimento nº. 002/2022 de autoria do vereador Geibison Silva de Matos – 
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REQUER; que, após ouvido o douto plenário, seja encaminhado expediente ao Secretário Municipal 
de Agricultura e Desenvolvimento, solicitando do mesmo que envie a esta Casa de Leis, informações 
sobre o levantamento voltado ao trabalho de apicultura no município de quantos produtores foram 
visitados, a relação de nomes dos produtores e destes, quantos manifestaram interesse em participar 
do projeto; que posto em única discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei 
nº. 009/2022 - SÚMULA: Dispõe sobre denominação de logradouro público de “José Talma”; que 
posto em primeira discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº. 010/2022 - 
SÚMULA: Dispõe sobre denominação de logradouro público de “Paulo Boiko”; que posto em primeira 
discussão e votação foi aprovado por unanimidade. PROJETO DE LEI Nº. 085/2022 - SÚMULA: 
Súmula: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL 
ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; que 
posto em primeira discussão e votação foi aprovado por unanimidade. Ninguém mais querendo fazer 
uso da palavra, e não havendo matérias para a ordem do dia, o presidente deixou a palavra livre para 
as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores: o vereador José Aparecido de Oliveira agradeceu o apoio 
da casa em razão ao requerimento de sua autoria visando maior qualidade de vida e de trabalhos aos 
servidores públicos municipais.  O vereador Valdemar Hort prestou condolências à família enlutada; 
comentou a respeito das pedras regulares ao Bairro Alecrim ao Jardim da Curva, reiterando que em 
breve os munícipes terão estradas de qualidade; parabenizou o setor de obras pelo atendimento a 
sua indicação para manutenção da ponte do rio azul. O vereador Marcos de Andrade Neckel destacou 
a contribuição do servidor público municipal, Sr. Leonel Prado no atendimento à população pelos 
longos anos de atuou neste município; solicitou moção de aplausos; parabenizou o setor de obras 
pela restauração da ponte do rio azul, beneficiando os produtores rurais que trafegam naquela 
localidade; parabenizou os servidores do departamento de educação; parabenizou o secretário do 
rodoviário municipal pelos trabalhos realizados; parabenizou o secretário de obras Jair Pio pela 
passagem de seu aniversário. O vereador Antonio Marcos Vicentino agradeceu o secretário de obras 
e os servidores do setor braçal pelo atendimento a sua indicação para restauração das pontes do rio 
azul e da comunidade berro da onça que faz divisa com o município de Ivaiporã, visando maior 
qualidade e bem-estar para as pessoas que trafegam pela localidade; relembrou e cobrou suas 
indicações feitas nas sessões anteriores a respeito das placas indicatórias nas lombadas e próximo a 
propriedade do Senhor Sérgio; comentou a respeito da limpeza das caixas de água e manutenção dos 
carreadores na comunidade do Bairro Bom Jesus; parabenizou o secretário de obras Jair Pio pela 
passagem de seu aniversário. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para 
suas CONSIDERAÇÕES FINAL: apoiou as indicações feitas; prestou condolências à família enlutada; 
comentou sobre a falta de servidores no setor braçal e rodoviário; destacou o concurso público que 
será realizado em dezembro; pediu paciência com relação aos trabalhos realizados pelo setor 
rodoviário; agradeceu os secretários municipais pelo bom desempenho de suas funções; parabenizou 
o secretário de obras Jair Pio pela passagem de seu aniversário; destacou que está satisfeito com o 
trabalho realizado pelo poder legislativo e executivo. Nada mais tendo a tratar, o presidente 
agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão.  
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
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Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 

 
José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 
Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 117/2022-  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA   
Aos dezesseis dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, após a sessão ordinária, na 
sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença do 
presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos Santos 
Petriolli, João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Marcos de Andrade Neckel, Geibison Silva 
de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas 
e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura do edital de 
convocação e logo após da ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº. 085/2022 - SÚMULA: Súmula: 
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO 
ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; 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.  
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 

 
José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 
Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 118/2022-  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA   
Aos dezessete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às 17:30 
horas, na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 
presença do presidente. Na presença do presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício 
Dolla dos Santos, Marcelo José dos Santos Petriolli, João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, 
Marcos de Andrade Neckel, Geibison Silva de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. 
Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o 
pavilhão nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em 
seguida determinou a leitura do edital de convocação e logo após da ORDEM DO DIA: PROJETO DE 
LEI Nº. 085/2022 - SÚMULA: Súmula: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA 
DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O 
EXERCÍCIO DE 2022; 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.  
 
Idemar José Beleti - ____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 

 
José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 
Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 119/2022-  SESSÃO ORDINÁRIA   
Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às dezenove 
horas na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 
presença do presidente em exercício Marcelo José dos Santos Petriolli e dos Vereadores João Leal de 
Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Marcos de Andrade Neckel, Geibison Silva de Matos, Valdemar 
Hort. Estavam ausentes os vereadores Idemar José Beleti, Fabrício Dolla dos Santos e José Aparecido 
de Oliveira. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para que de pé 
saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto 
bíblico. Em seguida determinou a leitura da ata da sessão ordinária anterior, que após lida, foi 
colocada em discussão e votação e aprovada por unanimidade. Logo após solicitou ao secretário para 
proceder a leitura da matéria constante do EXPEDIENTE: Ofício da Prefeitura Municipal 
encaminhando leis sancionadas, projetos de lei, respostas aos requerimentos de nº. 001 e 002/2022 
e balancete financeiro referente ao mês de outubro; Moção de Aplausos nº 005/2022 de autoria do 
vereador Marcos de Andrade Neckel- MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES ao servidor 
público municipal Senhor LEONEL PRADO, recentemente aposentado pelo cumprimento de suas 
funções com dedicação e amor ao seu trabalho, na Secretaria Municipal de Saúde; PROJETO DE LEI 
Nº. 087/2022 - 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 
2022. PROJETO DE LEI Nº. 088/2022 - SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A 
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA 
DO IVAÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. PROJETO DE LEI Nº. 089/2022 – 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 2022. 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: MOÇÃO DE APLAUSOS E CONGRATULAÇÕES ao 
servidor público municipal Senhor LEONEL PRADO, recentemente aposentado pelo cumprimento de 
suas funções com dedicação e amor ao seu trabalho, na Secretaria Municipal de Saúde; que posto 
em única discussão e votação, foi aprovado pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº. 009/2022 – 
SÚMULA: Dispõe sobre a denominação de logradouro público de “José Talma”; que posto em 
segunda discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº. 010/2022 – 
SÚMULA: Dispõe sobre a denominação de logradouro público de “ Paulo Boiko”; que posto em 
segunda discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº. 087/2022 - 
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 2022; que 
posto em primeira discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº. 
088/2022 - SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO 
ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ, PARA O 
EXERCÍCIO DE 2022; que posto em primeira discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta.  
PROJETO DE LEI Nº. 089/2022 – 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 2022; que posto em primeira discussão e votação foi aprovado pela 
maioria absoluta. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, e não havendo matérias para a 
ordem do dia, o presidente deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores:  o 
vereador Antonio Marcos Vicentino comentou que conversou com o secretário do rodoviário a 
respeito da conclusão de sua indicação feita nas sessões anteriores; comentou também que a limpeza 
das caixas de água é um trabalho de difícil conclusão, pois faltam servidores no município. O vereador 
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Valdemar Hort prestou apoio as indicações feitas; destacou que a Moção de Aplausos ao Senhor 
Leonel Prado é muito importante, visto que, o mesmo contribuiu para o bem-estar e saúde da 
população; comentou que a estrada que vai da comunidade Alecrim até a propriedade da família 
Bianchezzi necessita de melhorias no cascalhamento e na limpeza das caixas de água, pois, devido às 
fortes chuvas houveram erosões na localidade; destacou o trabalho realizado pelo vereador Marcos 
Neckel e todos os servidores do setor rodoviário em relação a manutenção das estradas da 
comunidade Nova Aliança; parabenizou o prefeito pela ementa das pedras regulares para o 
município. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para suas 
CONSIDERAÇÕES FINAL: convidou a população para realizarem o curso de operação de manutenção 
de escavadeira hidráulica, onde o conhecimento obtido é de grande valia aos munícipes; destacou a 
festa em comemoração ao aniversário do município que será realizada no dia 22 e 23 dezembro; 
parabenizou os servidores do setor de licitação pelo trabalho exercido; parabenizou também a 
secretaria municipal de saúde pelas campanhas do outubro rosa e novembro azul.  Nada mais tendo 
a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão.  
 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
Presidente em exercício  
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 

 
Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 120/2022-  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA   
Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, após a sessão ordinária 
na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 
do presidente em exercício Marcelo José dos Santos Petriolli e dos Vereadores João Leal de Araújo, 
Antonio Marcos Vicentino, Marcos de Andrade Neckel, Geibison Silva de Matos, Valdemar Hort. 
Estavam ausentes os vereadores Idemar José Beleti, Fabrício Dolla dos Santos e José Aparecido de 
Oliveira. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para que de pé 
saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto 
bíblico. Em seguida determinou a leitura do edital de convocação e logo após da ORDEM DO DIA: 
PROJETO DE LEI Nº. 087/2022 - 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 2022; que posto em segunda discussão e votação foi aprovado pela 
maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº. 088/2022 - SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A 
EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE 
ARIRANHA DO IVAÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; que posto em segunda discussão e votação foi 
aprovado pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº. 089/2022 – 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 2022; que posto em segunda discussão e 
votação foi aprovado pela maioria absoluta. Nada mais tendo a tratar, o presidente agradeceu a 
presença de todos e encerrou a sessão.  
 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
Presidente em exercício  
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 

 
Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 121/2022-  SESSÃO EXTRAORDINÁRIA   
Aos vinte e dois dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às 17:30 
horas, na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na 
presença do presidente. Na presença do presidente em exercício Fabrício Dolla dos Santos e dos 
Vereadores Marcelo José dos Santos Petriolli, João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Marcos 
de Andrade Neckel, Geibison Silva de Matos e Valdemar Hort. Estavam ausentes os vereadores 
Idemar José Beleti e José Aparecido de Oliveira. Após constatar “quórum” regimental, o presidente 
convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas e na 
mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura do edital de convocação 
e logo após da ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI Nº. 087/2022 - 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 2022; que posto em terceira discussão e 
votação foi aprovado pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº. 088/2022 - SÚMULA: AUTORIZA O 
EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO 
ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÍ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; que posto em 
terceira discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta; PROJETO DE LEI Nº. 089/2022 – 
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 2022; que 
posto em terceira discussão e votação foi aprovado pela maioria absoluta. Nada mais tendo a tratar, 
o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão.  
 
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Presidente em exercício  
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - _________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 

 
Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 122/2022-  SESSÃO ORDINÁRIA   
Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às 
dezenove horas na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do 
Paraná. Na presença do presidente Idemar José Beletti e dos Vereadores Fabrício Dolla dos Santos, 
João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Marcos de Andrade Neckel, Geibison Silva de Matos, 
José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Estava ausente o vereador Marcelo José dos Santos 
Petriolli. Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para que de pé 
saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto 
bíblico. Em seguida determinou a leitura da ata da sessão ordinária anterior, que após lida, foi 
colocada em discussão e votação e aprovada pela maioria absoluta. Logo após solicitou ao secretário 
para proceder a leitura da matéria constante do EXPEDIENTE:  Ofício da Prefeitura Municipal 
encaminhando leis sancionadas; Ofício da Prefeitura Municipal solicitando autorização legislativa 
para o transporte de 42 pessoas entre alunos e professores, visando realização de uma viagem para 
visita técnica pedagógica em atividade escolar extracurricular ao Museu Histórico de Entre Rios, em 
Guarapuava- Paraná, no dia 06/12/2022. 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: Autorização legislativa para o transporte de 42 pessoas entre alunos e professores, 
visando realização de uma visita técnica pedagógica em atividade escolar extracurricular ao Museu 
Histórico de Entre Rios, em Guarapuava- Paraná, no dia 06/12/2022; que posto em única discussão 
e votação foi aprovado pela maioria absoluta. Projeto de Lei nº.066/2022- SÚMULA: Estima a Receita 
Fixa e Despesa do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2023; 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. 
Ninguém querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. 
Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. 
 
Idemar José Beleti - _____________________________________________________________ 
Presidente  
 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
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Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 123/2022-  SESSÃO ORDINÁRIA   
Aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às dezenove horas 
na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 
do presidente em exercício Fabrício Dolla dos Santos e dos Vereadores Marcelo José dos Santos 
Petriolli, João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Marcos de Andrade Neckel, Geibison Silva 
de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Estava ausente o vereador Idemar José Beleti. 
Após constatar “quórum” regimental, o presidente convidou a todos para que de pé saudassem o 
pavilhão nacional com uma salva de palmas e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em 
seguida determinou a leitura da ata da sessão ordinária anterior, que após lida, foi colocada em 
discussão e votação e aprovada por unanimidade. Logo após solicitou ao secretário para proceder a 
leitura da matéria constante do EXPEDIENTE. Não havendo matérias, o presidente passou para a 
ORDEM DO DIA:  Projeto de Lei nº.010/2022- SÚMULA: Dispõe sobre denominação de logradouro 
público de “Paulo Boiko”; que posto em terceira discussão e votação foi aprovado pela maioria 
absoluta. Projeto de Lei nº. 066/2022- SÚMULA: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de 
Ariranha do Ivaí para o exercício financeiro de 2023; que posto em segunda discussão e votação foi 
aprovado pela maioria absoluta. Não havendo mais matérias para a ordem do dia, o presidente 
deixou a palavra livre para as EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. Ninguém querendo fazer uso 
da palavra, o presidente passou para suas CONSIDERAÇÕES FINAIS. Agradeceu em nome da família 
do senhor Paulo Boiko, os vereadores pelo apoio e aprovação do projeto de lei. Nada mais tendo a 
tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão. 

 
Fabrício Dolla dos Santos - ________________________________________________________ 
Vice-Presidente 
 
Marcelo José dos Santos Petriolli - ________________________________________________ 
1º Secretário 
 
João Leal de Araújo - ____________________________________________________________ 
2º Secretário 
 
Marcos Andrade Neckel - _________________________________________________________ 
Vereador 
 
Antonio Marcos Vicentino - _______________________________________________________ 

 Vereador 
 

Geibison Silva de Matos - _________________________________________________________ 
 Vereador 
 

José Aparecido de Oliveira - _______________________________________________________ 
 Vereador 
 

Valdemar Hort - ________________________________________________________________ 
Vereador 
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ATA Nº. 124/2022-  SESSÃO ORDINÁRIA   
Aos doze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois, precisamente às dezenove horas 
na sede deste Poder Legislativo, neste município de Ariranha do Ivaí, Estado do Paraná. Na presença 
do presidente Idemar José Beleti de dos vereadores Fabrício Dolla dos Santos, Marcelo José dos 
Santos Petriolli, João Leal de Araújo, Antonio Marcos Vicentino, Marcos de Andrade Neckel, Geibison 
Silva de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após constatar “quórum” regimental, o 
presidente convidou a todos para que de pé saudassem o pavilhão nacional com uma salva de palmas 
e na mesma posição ouvissem um texto bíblico. Em seguida determinou a leitura da ata da sessão 
ordinária anterior, que após lida, foi colocada em discussão e votação e aprovada por unanimidade. 
Logo após solicitou ao secretário para proceder a leitura da matéria constante do EXPEDIENTE: Ofício 
da prefeitura municipal encaminhando projeto de lei; Projeto de lei nº. 090/2022 – SÚMULA: 
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO 
ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022. 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. 066/2022- 
SÚMULA: Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Ariranha do Ivaí para o exercício 
financeiro de 2023; que posto em terceira e última discussão e votação foi aprovado pela maioria 
absoluta; Projeto de lei nº. 090/2022 – SÚMULA: AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A 
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE ARIRANHA DO 
IVAÌ, PARA O EXERCÍCIO DE 2022; que posto em primeira discussão e votação, foi aprovado por 
unanimidade. Após a ordem do dia, o presidente cumprindo com as normas do Regimento Interno 
da Câmara, apresentou a única chapa devidamente registrada para concorrer a eleição da mesa 
diretora do biênio 2023/2024, composta da seguinte forma: Chapa O Progresso Continua; 
Presidente: Marcelo José dos Santos Petriolli; Vice-Presidente: João Leal de Araújo; 1º Secretário: 
Marcos de Andrade Neckel; 2º Secretário: Fabrício Dolla dos Santos. Em seguida procedeu-se a 
votação, para a qual o presidente nominou cada um dos vereadores. A chapa apresentada obteve 05 
(cinco) votos favoráveis. Houve 04 (quatro) abstenções de voto e que foram dos vereadores Antonio 
Marcos Vicentino, Geibison Silva de Matos, José Aparecido de Oliveira e Valdemar Hort. Após o 
presidente declarar eleita a chapa O PROGRESSO CONTINUA, deixou a palavra livre para as 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS dos vereadores. O vereador Valdemar Hort comentou a respeito das 
eleições presidenciais que ocorreram em outubro; parabenizou a chapa vencedora da eleição da 
mesa diretora para o biênio de 2023/2024 e desejou sucesso para haver progresso e união no 
crescimento do município; comentou a respeito das chuvas que beneficiam os agricultores e 
consequentemente ajudam no comércio e na arrecadação do município; desejou um feliz natal e um 
próspero ano novo a toda população ariranhense. O vereador José Aparecido de Oliveira comentou 
sobre sua abstenção na eleição da mesa diretora; comentou que na saída do perímetro urbano indo 
para a comunidade do Riozinho foram colocadas pedras na estrada, onde está com risco de 
acidentes, pediu que o responsável pela ação seja apontado; fez indicação para serem realizadas 
manutenções nas ruas do Jardim Azambuja no perímetro urbano municipal, visto que, há muitos 
buracos naquela localidade e no fim do ano há um aumento no fluxo de veículos; desejou um feliz 
natal e um próspero ano novo a toda população ariranhense. O vereador João Leal de Araújo prestou 
condolências às famílias enlutadas; parabenizou o secretário do rodoviário municipal e aos servidores 
pelas manutenções nas estradas municipais, principalmente a estrada do popular Sabonete e a que 
se liga ao município de Manoel Ribas; desejou um feliz natal e um próspero ano novo a toda 
população ariranhense. O vereador Antonio Marcos Vicentino parabenizou e desejou boa sorte a 
nova mesa diretora eleita; reiterou a importância da harmonia e transparência no poder legislativo 
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e executivo, visando maior bem-estar e qualidade de vida a população; reiterou ser trabalho dos 
vereadores fiscalizarem o município; agradeceu o secretário do rodoviário por atender as indicações 
feitas ao decorrer deste ano; fez indicação verbal para manutenção de dois carreadores na 
comunidade do bairro Bom Jesus; agradeceu o presidente, os vereadores e os servidores da câmara 
municipal pelo trabalho nestes dois anos de gestão; convidou a população de Ariranha do Ivaí e 
região para participarem dos shows em comemoração ao aniversário do município nos dias 22 e 23 
de dezembro; desejou um feliz natal e um próspero ano novo a toda população ariranhense. O 
vereador Marcelo José dos Santos Petriolli comentou a respeito da eleição da nova mesa diretora 
para o biênio de 2023/2024, agradeceu os vereadores que votaram a favor da chapa, aos que se 
absterão destacou que faz parte da democracia; reiterou ser de suma importância que todos 
trabalhem em harmonia e transparência; convidou a população para o evento do Miss Terceira Idade 
no dia 13 de dezembro; convidou a população de Ariranha do Ivaí e região para participarem dos 
shows em comemoração ao aniversário do município nos dias 22 e 23 de dezembro; desejou um feliz 
natal e um próspero ano novo a toda população ariranhense. O vereador Geibison Silva de Matos 
comentou sobre o fim de ano no poder legislativo e a última sessão ordinária de 2022; reiterou que 
havendo necessidade ocorreram as sessões extraordinárias; parabenizou o presidente, os 
vereadores e os funcionários pela gestão e trabalho na casa legislativa no ano de 2022; fez indicação 
para manutenção do carreador na propriedade do senhor Ataíde, na comunidade dos quinhentos 
alqueires; parabenizou a chapa ganhadora da eleição da mesa diretora; reiterou a importância da 
democracia na sociedade; desejou um feliz natal e um próspero ano novo a toda população 
ariranhense. O vereador Marcos de Andrade Neckel parabenizou a equipe Rubão que foi vencedora 
da prova de laço na Linha Ivaí; parabenizou o aluno Cauan Souza Monteiro da APAE por conquistar 
as medalhas de ouro e bronze nas paraolimpíadas escolares; cobrou que o executivo incentive os 
atletas que levam o nome do município as outras localidades, visto que, em sua maioria não possuem 
patrocínio; parabenizou todos os secretários municipais pelo trabalho realizado; fez indicação verbal 
para serem colocadas placas de preferência ao redor do perímetro urbano; parabenizou o prefeito 
pela gestão municipal; destacou alguns projetos que serão realizados no ano de 2023; convidou a 
população de Ariranha do Ivaí e região para participarem dos shows em comemoração ao aniversário 
do município nos dias 22 e 23 de dezembro; desejou um feliz natal e um próspero ano novo a toda 
população ariranhense. Ninguém querendo fazer uso da palavra, o presidente passou para suas 
CONSIDERAÇÕES FINAIS:  agradeceu os vereadores e servidores da casa legislativa pelo 
companheirismo e dedicação na gestão do biênio de 2021 e 2022; destacou ser de suma importância 
a união entre os vereadores para beneficiar a população; reiterou a harmonia entre o poder 
legislativo e executivo; comentou que a nova mesa diretora dará continuidade ao trabalho que já 
vem sendo realizado; parabenizou a diretora, pedagogos, professores, pais e alunos do Colégio 
Estadual Presidente Kennedy, por receberem o certificado de diamante no IDEB 2021; reiterou os 
desafios da educação do período pandêmico; agradeceu a todos os secretários e funcionários 
municipais que realizam seus trabalhos com excelência; convidou a população para o evento no Miss 
Terceira Idade no dia 13 de dezembro; convidou a população de Ariranha do Ivaí e região para 
participarem dos shows em comemoração ao aniversário do município nos dias 22 e 23 de dezembro; 
desejou um feliz natal e um próspero ano novo a toda população ariranhense; agradeceu a todos 
pelo apoio a sua pessoa e ao seu trabalho no biênio o qual exerceu a presidência da câmara; informou 
o período do recesso legislativo. Nada mais tendo a tratar, agradeceu a presença de todos e encerrou 
a sessão. 
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