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

18 de junho 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 207/2018 e do Projeto de Lei nº 

018/2018, do Executivo Municipal, que “dispõe sobre 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”; do Parecer Conjuntivo nº 011/2018, das Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento, que recomenda a aprovação do Projeto de Lei 

nº 014/2018, do Executivo Municipal; do Parecer Conjuntivo nº 012/2018 , das 

Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, que recomenda a 

aprovação do Projeto de Lei nº 015/2018, do Executivo Municipal; do Parecer nº 

013/2018, da Comissão de Justiça e Redação, que recomenda a aprovação do 

Projeto de Lei nº 016/2018, do Executivo Municipal; do Requerimento nº 014/2018 , 

do Vereador Jocemir Fávaro. Na ORDEM DO DIA, ocorreu a única votação dos 

Pareceres Conjuntivos nº 011/2018 e nº 012/2018, das Comissões de Justiça e 

Redação e de Finanças e Orçamento, e do Parecer nº 013/2018 , da Comissão de 

Justiça e Redação. Colocados em votação, foram aprovados por unanimidade. 

Primeira votação do Projeto de Lei nº 014/2018 , 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. Primeira votação do 

Projeto de Lei nº 015/2018 , 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. Primeira votação do Projeto de Lei nº 016/2018 , do 

Executivo Municipal, que “altera redação da Lei Municipal 701/2013 e dá outras 
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providências”. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Única votação 

do Requerimento nº 014/2018 , do Vereador Jocemir Fávaro, que solicita do 

Deputado Federal Toninho Wandscheer uma emenda Parlamentar para aquisição 

de um aparelho de Raio-X e uma impressora digitalizada para o Centro Médico Bom 

Jesus. Segundo o Vereador os atuais aparelhos não realizam os exames com bom 

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

EXPLICAÇÕES PESSOAIS o Vereador Jocemir Fávaro  comentou sobre o 

aparelho de Raio-X, segundo ele o requerimento apresentado hoje foi para oficializar 

o pedido realizado ao Deputado, segundo o Vereador ele conversou com pessoal 

técnico e especializado para entender qual modelo atenderia a necessidade, o 

Vereador também citou as equipes de Balsa Nova que ganharam os Jogos na Lapa, 

o Vereador parabenizou os atletas e também professores e funcionários. O 

Presidente Vereador Joarez Matozo  aproveitou para parabenizar o Sensei Helcio, 

pelo exame de faixas de Karatê que aconteceu no final de semana, segundo o 

Presidente a intenção do Legislativo é trabalhar em conjunto, lembrou-se de um 

valor deixado ao Executivo mensalmente, ele acredita que caso não consigamos 

com algum Deputado, que o aparelho de Raio-X seja adquirido com o valor deixado 

de receber no repasse para a Câmara. Nada mais havendo, o Senhor Presidente 

convocou reunião das comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento 

para o dia 21 de junho de 2018 às 10h00 e marcou Sessão Ordinária para o dia 25 

de junho 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. 

 


