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Ata da Sexagésima Oitava Sessão Ordinária da 14ª Legislatura realizada no dia 24 

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, Jocemir Fávaro, Joel Bathke, Joel Inglês 

Ferreira, Lucilene Silva Oliveira e Valmir José Matozo. Falta justificada do Vereador 

Domingos Gelmar Ferreira. 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 

319/2018, do Executivo Municipal, que encaminha o Projeto de Lei nº 026/2018; do 

Ofício nº 320/2018 , do Executivo Municipal, que encaminha o Projeto de Lei nº 

027/2018; do Ofício nº 322/2018 , do Executivo Municipal, que encaminha o Projeto 

de Lei nº 028/2018; do Parecer Conjuntivo nº 017/2018 , das Comissões de Justiça 

e Redação e Finanças e Orçamento, que encaminha o Projeto de Lei nº 022/2018. 

Na ORDEM DO DIA, ocorreu a segunda 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 Parecer Conjuntivo nº 017/2018 , das Comissões 

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

Projeto de Lei nº 022/2016. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. 

Primeira votação do Projeto de Lei nº 022/2018, do Executivo Municipal, que “dispõe 

sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual para 2019 e dá 

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

EXPLICAÇÕES PESSOAIS o Presidente Vereador Joarez Matozo  informou que a 

população vem reclamando muito sobre a Sanepar, o Vereador informou que esta 

em contato com os responsáveis para que tentem solucionar o problema de falta de 

água em algumas localidades do Município. O Vereador Joel da Van  solicitou a 

manutenção da lixeira na Rua Joanin Stroparo em frente ao campo da Itambé, e a 

colocação de uma lixeira na Rua Miguel Wenski, dentro da Ressaca. O Vereador 

Jocemir Fávaro  lembrou que comentou sobre a limpeza da Escola Municipal Padre 

Boleslau Liana na sessão anterior, segundo ele a Diretora protocolou pedido para 

mais funcionários no Executivo Municipal, segundo ele até o momento a secretaria 

de Educação, Cultura e Esporte não solucionou o problema, o Vereador também 
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solicitou informações sobre a obra do CMEI Brincando e Criando, segundo ele 

parece que a obra não foi fiscalizada, precisamos de um esclarecimento do fiscal de 

contratos, segundo o Vereador a obra não foi realizada conforme o contrato, o 

Vereador também fez um requerimento verbal solicitando uma lixeira na Rua São 

Sebastião no Rodeio Chapada, segundo ele é um pedido de 2015. Nada mais 

havendo, o Senhor Presidente convocou Sessão Extraordinária no dia 27 de 

setembro às 9h00; e a Comissão de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento 

para reunião no dia 27 de setembro de 2018 às 10h00 e marcou Sessão Ordinária 

para o dia 1º de outubro 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. 

 


