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Ata da Sexagésima Sétima Sessão Ordinária da 14ª Legislatura realizada no dia 17 

de setembro 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 Inglês Ferreira, Lucilene Silva Oliveira e Valmir José Matozo. Falta justificada do 

Vereador Joel Bathke. 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 

314/2018, do Executivo Municipal, em resposta ao Legislativo; do Parecer nº 

014/2018, da Comissão de Justiça e Redação, que encaminha o Projeto de Lei nº 

025/2018; do Requerimento nº 001/2018 , do Vereador Anderson Bülow. Na 

ORDEM DO DIA, ocorreu a única votação do Parecer nº 014/2018 , da Comissão de 

Justiça e Redação, que recomenda a aprovação do Projeto de Lei nº 02/2018. 

Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Primeira votação do Projeto 

de Lei nº 025/2018 , do Executivo Municipal, que “altera a Lei Municipal nº 661/2012, 

que dispõe sobre o Plano de Carreiras, Cargos e Remunerações para os 

Profissionais da Educação e para os Servidores Públicos da Educação”. Colocado 

em votação, foi aprovado por unanimidade. Única votação do Requerimento nº 

001/2018, do Vereador Andeson Bülow, que solicita a melhoria da acessibilidade no 

Cemitério do Bugre. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Nas 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS o Vereador Jocemir Fávaro  solicitou o retorno da 

secretária de Educação, Cultura e Esporte, com relação à Escola Municipal Padre 

Boleslau Liana, segundo ele a escola está apenas com uma pessoa no posto de 

serviços gerais, segundo ele as próprias professoras e diretora estão auxiliando na 

limpeza, o Vereador comentou sobre a negativa de seu requerimento com relação 

ao CAPS, sendo assim solicitou um retorno do secretário de Saúde no que vem 

sendo feito pelas pessoas que necessitariam de um atendimento, outra questão 

levantada pelo Vereador foi sobre a iluminação pública, segundo ele mais uma vez o 

município está sem material, temos que cobrar mais uma vez com relação a isso. A 

Vereadora Lucilene informou que o município possui um sistema parecido com o 

CAPS, chamado de NASF, segundo ela há um atendimento nesses casos, a 

Vereadora então sugeriu que no ofício ao Secretário seja solicitado sobre o 

funcionamento do NASF. O Vereador Gelmar Ferreira  fez comentários com relação 
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ao atendimento no Centro Médico Bom Jesus, segundo ele um vizinho seu veio 

consultar e foi liberado para ir para casa, ele procurou o serviço particular e passou 

por cirurgia, ele continua internado na UTI até hoje. O Presidente Vereador Joarez 

Matozo  informou que os questionamentos levantados serão realizados, segundo ele 

é necessário o trabalho em conjunto para o sistema funcionar. Nada mais havendo, 

o Senhor Presidente convocou a Comissão de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento para reunião no dia 20 de setembro de 2018 às 10h00 e marcou Sessão 

Ordinária para o dia 24 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. 

 


