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

14 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 nº 012/2018 , do Departamento de 

Esporte e Cultura, em resposta ao Legislativo; do Ofício nº 163/2018 , do Executivo 

Municipal, em resposta ao Legislativo; do Parecer nº 010/2018 , da Comissão de 

Justiça e Redação, que recomenda a aprovação do Projeto de Lei nº 001/2018, do 

Vereador Marcio Joarez Matozo; do Parecer nº 011/2018 , da Comissão de Justiça e 

Redação, que recomenda a aprovação do Projeto de Lei nº 001/2018, do Vereador 

Benedito Joaquim Freitas Karachinski; do Parecer nº 012/2018 , da Comissão de 

Justiça e Redação, que recomenda a aprovação do Projeto de Lei nº 013/2018, do 

Executivo Municipal; do Parecer Conjuntivo nº 009/2018 , das Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, que recomenda a aprovação do 

Projeto de Lei nº 011/2018, do Executivo Municipal; do Parecer Conjuntivo nº 

010/2018, das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, que 

recomenda a aprovação do Projeto de Lei 012/2018, do Executivo Municipal; do 

Requerimento nº 001/2018 , dos Vereadores: Benedito Joaquim Freitas Karachinski, 

Joel Inglês Ferreira, Lucilene Silva Oliveira, Domingos Gelmar Ferreira, Marcio 

Joarez Matozo e Joel Bathke; do Requerimento nº 011/2018 , do Vereador Jocemir 

Fávaro. Na ORDEM DO DIA, ocorreu a única votação dos Pareceres nº: 010/2018, 

011/2018 e 012/2018, da Comissão de Justiça e Redação. Colocados em votação, 

foram aprovados por unanimidade. Única votação dos Pareceres Conjuntivos nº: 

009/2018 e 010/2018, das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento. Colocados em votação, foram aprovados por unanimidade. Primeira 

votação do Projeto de Lei nº 001/2018 , do Vereador Marcio 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”. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. 

Primeira votação do Projeto de Lei nº 001/2018 , do Vereador Benedito Joaquim 

Freitas Karachinski, que “dá nova redação ao art. 1º da Lei Municipal nº 550, de 16 
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de dezembro de 2009, conforme especifica”. Colocado em votação, foi aprovado por 

unanimidade. Única votação para quebra de interstício , para única votação dos 

Projetos de Lei do Executivo: nº 011/2018, 012/2018 e 013/2018. Colocada em 

votação, foi aprovado por unanimidade. Única votação do Projeto de Lei nº 

011/2018, 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 Lei de 

Diretrizes Orçamentárias 2018”, com o objetivo o recape asfáltico da Rua José 

Merchiori. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Única votação do 

Projeto de Lei nº 012/2018 , 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”, com o objetivo a construção 

de uma quadra coberta na Escola Padre Boleslau Liana. Colocado em votação, foi 

aprovado por unanimidade. Única votação do Projeto de Lei nº 013/2018 , do 

Executivo Municipal, que “altera a redação do Art. 67 da Lei Municipal 222/1991, 

autorizando a implementação de banco de horas e dá outras providências”. 

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

Requerimento nº 001/2018 , da bancada da situação, que solicita à Copel Telecom 

a instalação do serviço de internet ultra rápida no Município de Balsa Nova. 

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

Requerimento nº 011/2018 , do Vereador Jocemir Fávaro, que solicita melhorias nas 

estradas do Tamanduá e de São Luiz do Purunã. O Vereador requerente afirmou 

que recebeu diversas ligações dos moradores da região, segundo ele não há mais 

condições de aguardar o conserto da patrola, precisamos com urgência das 

melhorias. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Nas 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS o Presidente Vereador Marcio Joarez Matozo  retornou 

o assunto das ambulâncias, afirmou que teve uma reunião com o secretário de 

Saúde que informou que a questão de ficar uma ambulância em cada localidade 

será resolvida. O Vereador Jocemir Fávaro  disse que referente às ambulâncias ele 

esteve no Centro Médico na mudança de turno, segundo ele 7 ambulâncias estavam 

com problemas nas lâmpadas ou buzinas, os 4 Sanderos também estavam com 

alguns problemas, inclusive um deles com barulho diferente na roda, uma Spin 

estava com problema na embreagem, o Vereador lamenta o descuido com os 

veículos novos que foram conseguidos através do emprenho do Executivo, de 
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alguns Vereadores e Deputados, segundo ele temos vários veículos, porém alguns 

sem condições, sobre a lavagem dos veículos, o Vereador informou que a Vigilância 

foi fiscalizar as ambulâncias e não o local que é realizada, segundo ele no final de 

semana ele viu a ambulância sendo lavada na rampa de entrada de emergência do 

Centro Médico, ele sabe que tem uma licitação para lavagem em local adequado. O 

Presidente Vereador Marcio Joarez Matozo  informou que já cobrou com relação às 

avarias nos veículos da saúde, sobre a lavagem das ambulâncias ele vai sugerir que 

deixem o veículo utilizado lacrado e levem para a lavagem no próximo dia útil. Nada 

mais havendo o Senhor Presidente marcou Sessão Ordinária para o dia 21 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. 

 


