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Ata da Quadragésima Terceira Sessão Ordinária da 14ª Legislatura realizada no dia 

26 de fevereiro de 2018, na Sede da Câmara Municipal de Balsa Nova, sob a 

Presidência do Vereador Marcio Joarez Matozo. A Sessão teve início às 19h00, e 

além do Presidente, contou com a presença dos Vereadores Anderson Bulow, 

Benedito Joaquim Freitas Karachinski, Valmir José Matozo, Joel Bathke, Jocemir 

Favaro, Joel Inglês Ferreira e Lucilene Silva Oliveira Ianik, com a falta justificada do 

Vereador Domingos Gelmar Ferreira. A sessão foi acompanhada pelo Dr. Thiago 

Rodrigo Seguro, gravada em sistema de áudio e vídeo da Câmara Municipal, tendo 

início com a leitura da ata da Sessão anterior, a qual teve seu conteúdo aprovado 

pelo Plenário por unanimidade. No EXPEDIENTE, ocorreu a leitura do Ofício 

nº057/2018, de autoria do Executivo, que encaminha solicitação de autorização para 

o Prefeito Municipal ausentar-se do país durante o período regulamentar de férias no 

mês de março de 2018. Ofício nº023/2018, de autoria da Vigilância Sanitária, em 

resposta ao Ofício nº017/2018 do Legislativo. Pareceres nº004/2018, nº005/2018, 

nº006/2018 e nº007/2018, de autoria da Comissão de Justiça e Redação. 

Requerimento nº001/2018, de autoria do Vereador Joel Inglês Ferreira. 

Requerimento nº005/2018, de autoria do Vereador Jocemir Favaro. Na ORDEM DO 

DIA, ocorreu segunda votação dos Projetos de Lei de autoria do Executivo, sendo o 

Projeto de Lei nº001/2018, cuja súmula “Dispõe sobre autorização para abertura de 

Crédito Adicional Especial no Orçamento Fiscal do Município de Balsa Nova para o 

exercício de 2018, e a promover alterações no Plano Plurianual 2018-2021 e na Lei 

de Diretrizes Orçamentárias 2018”, Projeto de Lei nº002/2018, cuja súmula “Dispõe 

sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Especial no Orçamento Fiscal 

do Município de Balsa Nova para o exercício de 2018, e a promover alterações no 

Plano Plurianual 2018-2021 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias 2018” e Projeto de 

Lei nº041/2017, cuja súmula “Institui o Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, 

relativo aos débitos fiscais de pessoas físicas e jurídicas com o Fisco Municipal e dá 

outras providências”; Projetos de Lei de autoria da Mesa Diretora, sendo o Projeto 

de Lei nº001/2018, cuja súmula “Dá nova redação ao art. 1º da Lei Municipal nº340, 

de 23 de agosto de 1999, conforme especifica” e Projeto de Lei nº002/2018, cuja 

súmula “Dá nova redação ao art. 1º da Lei Municipal nº883, de 13 de agosto de 

2015, conforme especifica”; Projeto de Lei nº001/2018, de autoria do Vereador Joel 

Bathke, cuja súmula “Declara de Utilidade Pública Municipal o Aeroclube de 

Planadores de Balsa Nova, conforme especifica”. Colocados em votação, foram 

aprovados por unanimidade. Única votação dos Pareceres nº004/2018, nº005/2018, 
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nº006/2018 e nº007/2018, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, referente, 

respectivamente, ao Projeto de Lei nº002/2017, de autoria do Vereador Benedito 

Joaquim Freitas Karachinski; Projeto de Lei nº001/2017, de autoria do Vereador 

Jocemir Favaro; Projeto de Lei nº001/2017, de autoria do Vereador Joel Bathke, e 

Projeto de Lei nº001/2017, de autoria do Vereador Valmir José Matozo. Colocados 

em votação, foram aprovados por unanimidade. Primeira votação do Projeto de Lei 

nº002/2017, de autoria do Vereador Benedito Joaquim Freitas Karachinski, cuja 

súmula “Declara de Utilidade Pública Municipal a Organização Cultural do Meio 

Ambiente – OCMA, conforme especifica”; Projeto de Lei nº001/2017 , de autoria do 

Vereador Jocemir Favaro, cuja súmula “Denomina via pública na localidade de São 

Luiz do Purunã, neste Município, conforme especifica”; Projeto de Lei nº001/2017 , 

de autoria do Vereador Joel Bathke, cuja súmula “Denomina via pública na 

localidade de São Luiz do Purunã, neste Município, conforme especifica; Projeto de 

Lei nº001/2017 , de autoria do Vereador Valmir José Matozo, cuja súmula “Denomina 

via pública na localidade de Campina do Bicudo, neste Município, conforme 

especifica”. Colocados em votação, foram aprovados por unanimidade. Única 

votação do Requerimento nº001/2018, de autoria do Vereador Joel Inglês Ferreira, 

que solicita encaminhamento de Ofício à SANEPAR requerendo que a caixa d’agua 

do Jardim Serrinha seja colocada em funcionamento. Colocado em votação, foi 

aprovado por unanimidade. Requerimento nº005/2018, de autoria do Vereador 

Jocemir Favaro, que solicita a construção de um espaço de lazer e instalação de 

academia ao ar livre no Rincão, onde funcionava a Escola Rural Vereador 

Epaminondas Silva. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Única 

votação da solicitação de autorização para o Prefeito Municipa l ausentar-se do 

país , durante o período regulamentar de férias no mês de março de 2018. Colocado 

em votação, foi aprovado por unanimidade. Nas EXPLICAÇÕES PESSOAIS  o 

Vereador Jocemir Fávaro  informou que sua indagação sobre a limpeza das 

ambulâncias não diz respeito à limpeza em si, mas sim o local onde é realizada. O 

Vereador também questionou sobre os banheiros no terminal de ônibus, segundo 

ele é necessária uma reforma. Sobre o contrato da empresa que realiza os enterros 

o Vereador questionou sobre partes do contrato, e também sobre o local onde ficam 

as chaves das capelas. Fávaro também perguntou sobre a limpeza dos cemitérios, 

segundo ele a empresa contratada é apenas para realizar os sepultamentos. O 

Vereador também afirmou que entende algumas situações, principalmente com 

relação à falta de colaboradores após recomendação de exonerações realizada pelo 
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Ministério Público, segundo ele o Prefeito e Vereadores já não têm mais liberdade 

para legislarem e executarem em suas cidades. O Vereador Joel Bathke  

esclareceu algumas questões levantadas pelo Vereador Jocemir Fávaro, e falou em 

verificar as demais. O Presidente Vereador Joarez Matozo  também comentou 

sobre a falta de liberdade por parte do Executivo com relação ao Ministério Público. 

Também comentou sobre problemas com cartórios de Campo Largo que estavam se 

recusando a emitir certidão de óbito no final de semana, o que causou problemas 

com enterros, segundo ele foi orientação do Ministério Público em não realizar 

sepultamentos sem o documento. Nada mais havendo o Senhor Presidente marcou 

Sessão Ordinária para o dia 05 de março de 2018 às 19h00, sem Ordem do Dia 

prevista. Em seguida, foi encerrada a Sessão da qual, eu, Secretário, lavrei a 

presente ata que, após lida e achada conforme, é assinada pelo Presidente e pelos 

demais vereadores presentes, contendo uma exposição dos acontecimentos na 

Sessão, nos termos do Art. 93 do Regimento Interno desta Casa de Leis, estando 

todas as explicações pessoais, falas e debates gravados à disposição dos 

interessados, no site e no Setor Administrativo da Câmara Municipal de Balsa Nova. 

 


