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Ata da Quinquagésima Segunda Sessão Ordinária da 14ª Legislatura realizada no 

dia 07 de maio 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 Assessor Jurídico Thiago Seguro e 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 154/2018, de autoria do Executivo 

Municipal, que encaminha o Projeto de Lei nº 011/2018 , 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 Lei de Diretrizes Orçamentárias 2018”, e o Projeto de Lei nº 

012/2018, 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”; do Ofício nº 163/2018 , de autoria do Executivo Municipal, que 

encaminha o Projeto de Lei nº 013/2018 , que “altera a redação do art. 67 da Lei 

Municipal 222/91, autorizando a implementação de banco de horas e dá outras 

providências”; do Projeto de Lei nº 001/2018 , de autoria do Vereador Márcio Joarez 

Matozo, que “dá nova redação ao inciso XIII do art. 2º da Lei Municipal nº 246, de 08 

de dezembro de 1992, conforme especifica”; do Projeto de Lei nº 001/2018 , de 

autoria do Vereador Benedito Joaquim Freitas Karachinski, que “dá nova redação ao 

art. 1º da Lei Municipal nº 550, de 16 de dezembro de 2009, conforme especifica”; 

do Requerimento nº 010/2018, de autoria do Vereador Jocemir Fávaro, que “solicita 

iluminação e melhorias no Centro Esportivo Vereador João Maria Gonçalves dos 

Reis em São Luiz do Purunã”. Na ORDEM DO DIA, ocorreu a única votação do 

Requerimento nº 010/2018 , do Vereador Jocemir Fávaro. O Vereador informou que 

o pedido já havia acontecido na gestão anterior, ele deu como exemplo para fazer 

igual o Centro Poliesportivo do Rodeio Chapada. Colocado em votação, foi aprovado 

por unanimidade. Nas EXPLICAÇÕES PESSOAIS o Presidente Vereador Joarez 

Matozo  comentou sobre a saúde, segundo ele após a recomendação do Ministério 

Público em cancelar o convênio com o Hospital do Rocio, está muito complicada a 

questão de leitos, o Vereador acredita que seja necessária uma reunião com 
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Vereadores e Prefeitos de Balsa Nova e Campo Largo, o Presidente se diz 

indignado com a questão de cada dia estar apenas um hospital de Campo Largo 

atendendo pelo SUS, ele acredita que isso precisa melhorar, informou que um 

paciente ficou em uma maca entubado durante um bom tempo por falta de espaço 

na UTI. O Vereador Jocemir Fávaro , acredita que nem tudo que o MP recomenda 

temos que seguir, precisamos ver outras maneiras de fazer, o Vereador também 

solicitou novo ofício a respeito de lombadas na Rua João Bertoja Filho, até agora a 

equipe de engenharia não respondeu sobre o assunto, e também que seja 

encaminhado novo pedido solicitando o nome dos dois funcionários que trabalham 

na empresa da manutenção dos cemitérios, outro ponto levantado foi sobre a Rua 

Dom Pedro II sobre o serviço para baixar caixas de bueiros, o Vereador solicitou que 

a prefeitura então responda negativamente que aí ele mesmo tenta resolver o 

problema. O Vereador Joel Bathke , acrescentou sobre os hospitais, ele disse que 

após recomendação do MP para o cancelamento do contrato com o Hospital do 

Rocio, assim como outros Municípios, Balsa Nova necessita entrar na fila para vagas 

de leito, e aí um morador de Balsa Nova é encaminhado para Curitiba e de outras 

cidades, como Quatro Barras, são encaminhados para Campo Largo, é um 

desperdício do dinheiro público. Nada mais havendo o Senhor Presidente convocou 

as Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento para reunião no dia 

10 de maio às 10h00 e marcou Sessão Ordinária para o dia 14 de maio de 2018 às 

19h00. 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. 

 

 


