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Ata da Quinquagésima Sessão Ordinária da 14ª Legislatura realizada no dia 16 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 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 nº129/2018, de autoria 

do Executivo, e do Projeto de Lei nº 010/2018; Requerimentos nº 007/2018, nº 

008/2018 e nº 009/2018, do Vereador Jocemir Fávaro. Na ORDEM DO DIA, ocorreu 

a única votação do Requerimento nº 007/2018 , do Vereador Jocemir Fávaro, que 

solicita a continuação do calçamento da Rua Vereador Dinarte de Almeida Garrett; 

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

Requerimento nº 008/2018 , do Vereador Jocemir Fávaro, que requer o estudo para 

realização de pavimentação na Rua João Bertoja Filho, segundo o Vereador ele já 

havia solicitado lombadas na via e a resposta foi negativa por ser uma estrada sem 

pavimentação, assim Fávaro acredita que São Luiz do Purunã poderia ser 

contemplado com calçamento; colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. 

Única votação do Requerimento nº 009/2018, do Vereador Jocemir Fávaro, que 

solicita a colocação de saibro e melhorias na Rua João de Almeida Garrett, segundo 

o Vereador a via foi nomeada em 2013 e mesmo sem a largura ideal é possível 

disponibilizar material à via em questão. Nas EXPLICAÇÕES PESSOAIS o 

Presidente Vereador Joarez Matozo agradeceu mais uma vez a pessoa de Carlos 

Kinab que sempre auxilia e resolve a questão da iluminação pública, mesmo com 

problemas técnicos no administrativo. Nada mais havendo o Senhor Presidente 

convocou as Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento para 

reunião no dia 19 de abril de 2018 às 10:00, e marcou Sessão Ordinária para o dia 

23 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. 


