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Ata da Sexagésima Quarta Sessão Ordinária da 14ª Legislatura realizada no dia 27 

de agosto 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 299/2018 , do Executivo Municipal, que 

encaminha o Projeto de Lei nº 023/2018; do Ofício nº 301/2018, do Executivo 

Municipal, que encaminha o Projeto de Lei nº 024/2018. Na ORDEM DO DIA, 

ocorreu a segunda votação do Projeto de Lei nº 021/2018 , 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. Única votação para quebra de interstício  

para dispensa de parecer e única votação do Projeto de Lei nº 023/2018. Colocado 

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

023/2018, 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. Nas EXPLICAÇÕES PESSOAIS  o Vereador Jocemir Fávaro  

comentou sobre o Requerimento da bancada da situação de tapa buraco na Rua 

Dom Pedro, segundo ele na Rodonorte sempre foi utilizada massa fria, seria 

interessante ter em estoque o material para evitar deixar por muito tempo ruas com 

buracos, o Vereador também informou que conversou com moradores do São 

Caetano, que um tempo atrás fizeram um abaixo-assinado para lombadas na Rua 

Joanin Stroparo e até o momento nada foi feito. O Vereador Joel da Van  informou 

que esteve com o Vereador Benedito Karachinski  e já haviam solicitado ao 

Executivo providências. Segundo o Vereador Joarez Matozo  a equipe técnica da 

secretaria de Obras informou que o tapa buraco será realizado nas próximas 

semanas. Nada mais havendo, o Senhor Presidente convocou as Comissões de 

Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento para reunião dia 30 de agosto de 
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2018 às 10:00, e marcou Sessão Ordinária para o dia 03 de setembro 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. 

 


