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Ata da Septuagésima Sessão Ordinária da 14ª Legislatura realizada no dia 08 de 

outubro 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 328/2018 , do Executivo Municipal, em 

resposta ao Legislativo; do Ofício nº 329/2018 , do Executivo Municipal, em resposta 

ao Legislativo; do Ofício nº 332/2018 , do Executivo Municipal, para conhecimento 

dos Vereadores sobre as estimativas das Receitas Orçamentárias; do Ofício nº 

333/2018, do Executivo Municipal, que encaminha o Projeto de Lei nº 030/2018; do 

Ofício nº 334/2018 , do Executivo Municipal, em resposta ao Legislativo; do Ofício 

nº 337/2018, do Executivo Municipal, em resposta ao Legislativo; do Ofício nº 

336/2018, do Executivo Municipal, em resposta ao Legislativo; do Ofício nº 

338/2018, do Executivo Municipal, em resposta ao Legislativo; do Ofício nº 

341/2018, do Executivo Municipal, que encaminha o Projeto de Lei nº 031/2018; do 

Parecer nº 016/2018 , da Comissão de Justiça e Redação, que encaminha o Projeto 

de Lei nº 029/2018; do Requerimento nº 018/2018 , do Vereador Marcio Joarez 

Matozo. Na ORDEM DO DIA, ocorreu a segunda votação do Projeto de Lei nº 

026/2018, do Executivo Municipal, que “dispõe sobre autorização para abertura de 

Crédito Adicional Escpecial 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. Segunda votação do Projeto de Lei nº 027/2018 , 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 Lei de diretrizes 

Orçamentárias 2018”. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. 

Segunda votação do Projeto de Lei nº 028/2018 , do Executivo Municipal, que “cria 

procedimento obrigatório de pesquisa de preços em processo licitatório do Poder 

Executivo no Município de Balsa Nova”. Colocado em votação, foi aprovado por 

unanimidade. Única votação do Parecer nº 016/2018 , que recomenda a aprovação 
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do Projeto de Lei nº 029/2018. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. 

Primeira votação do Projeto de Lei nº 029/2018 , do Executivo Municipal, que 

“institui o dia Municipal do Turismo em Balsa Nova”. Colocado em votação, foi 

aprovado por unanimidade. Única votação do Requerimento nº 018/2018 , do 

Vereador Marcio Joarez Matozo, que solicita o calçamento do passeio ao redor da 

Escola Municipal Doutor Mário Faraco. O Vereador esclareceu que esta é uma 

cobrança antiga. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Nas 

EXPLICAÇÕES PESSOAIS a Vereadora Lucilene  comentou sobre os resultados 

das últimas eleições, afirmou que a participação da mulher é muito importante na 

política, citou números de mulheres eleitas no último pleito, segundo ela o índice 

aumentou, mas precisa crescer ainda mais, a Vereadora também comentou sobre a 

corrupção, ela espera que um dia este mal seja extinto da sociedade como um todo, 

ela também citou a importância do Outubro Rosa, que tem o objetivo alertar 

mulheres sobre o câncer de mama e do colo do útero, ela fez um requerimento 

verbal aprovado pelos demais Vereadores, onde ficou definido que em todas as 

segundas-feiras do mês de outubro os colaboradores e Vereadores devem utilizar a 

cor rosa, neste dia também devem ser publicadas reportagens sobre o tema no site 

da Câmara, também solicitou que seja encaminhado um ofício ao Executivo 

Municipal, solicitando o valor que é destinado para realizações dos exames que 

diagnosticam o câncer de mama e do colo do útero. O Presidente Vereador Joarez 

Matozo também solicitou envio de ofício solicitando reparos nos interruptores e 

tomadas da Escola Municipal Doutor Mário Faraco, o Presidente da Câmara 

gradeceu a presença do ex-vereador Ediso Poleto. Nada mais havendo, o Senhor 

Presidente convocou as Comissões de Justiça e Redação e de Finanças e 

Orçamento para reunião no dia 11 de outubro de 2018 às 10h00 e marcou Sessão 

Ordinária para o dia 15 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. 

 


