
123 
 

Ata da Sexagésima Sessão Ordinária da 14ª Legislatura realizada no dia 23 de julho 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, Joel Bathke, Joel Inglês Ferreira, Lucilene Silva 

Oliveira e Valmir José Matozo, com falta justificada do Vereador Jocemir Fávaro. 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 1160/2018 , do Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná, que encaminha o acórdão de parecer prévio nº 108-2018, com 

relação a prestação de contas anual do Poder Executivo de Balsa Nova, exercício 

financeiro 2015; do Ofício nº 270/2018 do Executivo Municipal, em resposta ao 

Legislativo; do Parecer Conjuntivo nº 001/2018 , das Comissões de Justiça e Redação 

e de Educação, Saúde e Assistência Social, que encaminha o Projeto de Lei nº 

017/2018, do Executivo Municipal; do Parecer Conjuntivo nº 002/2018 , das Comissões 

de Justiça e Redação e de Educação, Saúde e Assistência Social, que encaminha o 

Projeto de Lei nº 019/2018, do Executivo Municipal; do Parecer Conjuntivo nº 

014/2018, das Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento, que 

encaminha o Projeto de Lei nº 020/2018, do Executivo Municipal; do Requerimento nº 

015/2018, do Vereador Jocemir Fávaro. Na ORDEM DO DIA, ocorreu a única votação 

dos Pareceres Conjuntivos nº 001/2018 e nº 002/2018 , das Comissões de Justiça e 

Redação e de Educação, Saúde e Assistência Social, que recomendam a aprovação 

dos Projetos de Lei nº 017/2018 e nº 019/2018, respectivamente. Colocado em votação, 

foi aprovado por unanimidade. Única votação do Parecer Conjuntivo nº 014/2018 , das 

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

aprovação do Projeto de Lei nº 020/2018. Colocado em votação, foi aprovado por 

unanimidade. Única votação para quebra de interstício  para única votação do Projeto 

de Lei nº 020/2018, do Executivo Municipal. Colocado em votação, foi aprovado por 

unanimidade. Única votação do Projeto de Lei nº 020/2018 , do Executivo Municipal, 

que “dispõe sobre autorização de Crédito Adicional Especial 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. Primeira votação do Projeto de Lei nº 017/2018 , do 

Executivo Municipal, que “institui o Plano Municipal de Saneamento Básico participativo 

e a respectiva Política Municipal de Saneamento do Município de Balsa Nova destinado 
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a promover a saúde, a qualidade de vida e do meio ambiente, a organizar a gestão e 

estabelecer as condições para a prestação dos serviços públicos de saneamento básico 

e sua universalização e dá outras providências”. Colocado em votação, foi aprovado por 

unanimidade. Única votação do Projeto de Lei nº 019/2018 , do Executivo Municipal, 

que “dispõe sobre o sistema Único de Assistência Social do Município de Balsa Nova e 

dá outras providências”. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Única 

votação do Requerimento nº 015/2018 , do Vereador Jocemir fávaro, que solicita uma 

lixeira na Travessa Pedro Biro no São Caetano. Colocado em votação, foi aprovado por 

unanimidade. Sem EXPLICAÇÕES PESSOAIS . Nada mais havendo, o Senhor marcou 

Sessão Ordinária para o dia 30 de julho 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. 


