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Ata da Quadragésima Nona Sessão Ordinária da 14ª Legislatura realizada no dia 09 

de abril 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, Domingos Gelmar Ferreira, Jocemir Fávaro, Joel 

Bathke, Joel Inglês Ferreira, Lucilene Silva Oliveira e Valmir José Matozo. A sessão 

foi acompanhada pelo Dr. Thiago Rodrigo Seguro, gravada em sistema de áudio 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 nº112/2018, de autoria do Executivo, que encaminha o Projeto de 

Lei nº 008/2018; Ofício nº 124/2018, de autoria do Executivo Municipal, que 

encaminha o Projeto de Lei nº 009/2018; Requerimento nº 007/2018 , do Vereador 

Márcio Joarez Matozo. Na ORDEM DO DIA, ocorreu a segunda votação do Projeto 

de Lei nº 007/2018 , do Executivo Municipal que “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; colocado em votação, foi aprovado 

por unanimidade. Única votação do Requerimento nº 007/2018 , do Vereador Márcio 

Joarez Matozo, que solicita uma melhor conscientização e prevenção nas escolas 

com relação aos diversos vírus da gripe; colocado em votação, foi aprovado por 

unanimidade. Única votação para quebra de interstício  para dispensa de parecer e 

aprovação em única votação dos Projetos de Lei nº 008/2018 e nº 009/2018; 

colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Única votação do Projeto de 

Lei nº 008/2018, do Executivo Municipal que “dispõe sobre autorização de Crédito 

Adicional Suplementar no Orçamento Fiscal do Município de Balsa Nova para o 

exercício de 2018 e promove alterações no Plano Plurianual 2018-2021 e na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias 2018”; colocado em votação, foi aprovado por 

unanimidade. Única votação do Projeto de Lei nº 009/2018 , do Executivo Municipal 

que “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”; colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Nas 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS,  o Vereador Joarez Matozo comentou sobre as 

cobranças que os Vereadores recebem diariamente, com relação a solicitações que 

são atendidas rapidamente e outras não, ele afirmou que os requerimentos são 
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enviados ao Executivo e também solicitados pessoalmente, mas não depende 

apenas dos 9 Vereadores, mas também de secretários e diretores, tudo acontece 

através de uma união, segundo o Presidente ele acredita que alguns representantes 

do Executivo deveriam agilizar e melhorar o trabalho que vem sendo realizado. A 

Vereadora Lucilene  que faz parte da Comissão de Justiça e Redação usou a 

palavra para cobrar os colegas com relação ao Plano Diretor, ela solicitou que os 

demais Vereadores analisem o Projeto e repassem sugestões para aí o tramite do 

Projeto seguir. O Vereador Jocemir Fávaro  parabenizou as palavras do Presidente, 

ele concordou que precisamos cobrar o Executivo, lembrou que alguns 

requerimentos de grande relevância ainda não foram atendidos, e o Prefeito muitas 

vezes nem chega a saber o que está acontecendo, também pediu para relembrar a 

secretaria de Obras com relação a época de colheita, segundo ele nessas épocas as 

equipes devem estar atentas. O Vereador Joel Bathke que já teve experiência 

como secretário de Obras, ele falou que o principal problema no Executivo é com 

relação a parte técnica, que falha com relação a compras de materiais, e não com 

quem executa, e também a burocracia da administração mudou, antes era tudo mais 

simples, hoje qualquer processo tem prazos, passa por licitação, o que ocasiona 

uma certa demora, também a administração pública as vezes tenta agilizar, mas 

muitas coisas não consegue após recomendações do Ministério Público. O 

Vereador Gelmar Ferreira comentou sobre uma reclamação que recebeu com 

relação a lâmpadas queimadas, que a população vem criticando. Nada mais 

havendo o Senhor Presidente marcou Sessão Ordinária para o dia 16 de abril 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. 

 


