Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores
PAUTA DO DIA 08 DE MARÇO DE 2021: 4ª Sessão Ordinária, da 1ª Sessão
Legislativa, da 9ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, do dia 08 de março
de 2021.
Pequeno Expediente: Apreciação da ata nº 005/2021 da 3ª Sessão Ordinária, da 1ª
Sessão Legislativa, da 9ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã do
Oeste, realizada no dia 1º de março de 2021.
Leitura das correspondências:
Matérias do dia:
- Leitura do Projeto de Lei 006/2021 que autoriza o chefe do Poder Executivo Municipal
a ceder médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliar de enfermagem e
fisioterapeutas, ao Instituto Hospitalar Beneficente Nossa Senhora das Mercês para o
enfrentamento á pandemia da COVID- 19, e da outras providências.
- Discussão e votação do requerimento de tramitação urgente do Projeto de Lei Nº
006/2021.
- Leitura do Projeto de Lei 007/2021 que dispõe sobre a reestruturação do Conselho
Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
– CACS-FUNDEB, em conformidade com o Artigo 212-A, da Constituição Federal,
regulamentando na forma da lei federal Nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020.
- Discussão e votação do requerimento de tramitação urgente do Projeto de Lei Nº
007/2021.
- Leitura do Projeto de Lei 005/2021 que altera a redação da lei Nº 1.705 de 24 de junho
de 2015, e da outras providências.
- Leitura do parecer da Comissão de Legislação Justiça e Redação Final que apresenta
três emendas ao Projeto de Lei nº 002/2021.
Grande Expediente: Não tem inscrições
Ordem do Dia:
- Segunda discussão e votação do Projeto de Lei nº 001/2021, que autoriza o Poder
Executivo Municipal a firmar Termo de Fomento/Colaboração com organizações da
Sociedade Civil do Município de Iporã do Oeste e dá outras providências;
- Discussão e votação das emendas ao Projeto de lei n 002/2021:
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1º) Emenda Modificativa: que altera o Art. 2º, que ficará com a consequente redação:
“Art. 2º - Fica o poder Executivo Municipal, através da Secretaria Municipal de
Agricultura e Meio Ambiente e a Secretaria Municipal de Transportes e Obras,
autorizada a efetuar os serviços de máquina para a abertura, recuperação ou
manutenção dos acessos às propriedades, das áreas de manobra e entornos para
carga e descarga; de chiqueirões, aviários, salas de ordenha, estrebarias e afins
e área de espera dos animais, armazéns e galpões, incluindo o fornecimento de
cascalho, respeitadas as necessidades de cada caso.”
2º) Emenda Modificativa: que altera o § 2º do art. 4º que passará a vigorar com a
seguinte redação: “disponibilizar pedra (rachão ou pedra brita), terra, tubos de
concreto e outros materiais eventualmente necessários para a execução dos
trabalhos”.
3º) Emenda aditiva :que acrescenta ao Projeto de Lei um artigo: o artigo 8º do Projeto
de Lei passará a ser numerado como Art. 9º sem alteração na redação, e o art. 8º
passará a vigorar com a seguinte redação: “Art. 8º. A presente Lei poderá ser
regulamentada por Decreto do Poder Executivo Municipal”.
- Segunda discussão e votação do Projeto de Lei nº 002/2021, que Declara de interesse
Público e social os acessos às propriedades rurais do Município, autoriza a realização
de serviços com máquinas em propriedades rurais de Iporã do Oeste e dá outras
providências;
- Segunda discussão e votação do Projeto de Lei nº 003/2021, que autoriza o Poder
Executivo Municipal a firmar Convênio/colaboração com organização da Sociedade
Civil do Município de Iporã do Oeste e dá outras providências;
- Segunda discussão e votação do Projeto de Lei nº 004/2021, que autoriza o Poder
Executivo Municipal a firmar Convênio com o Estado de Santa Catarina, por intermédio
da Secretaria de Segurança Pública e Defesa do Cidadão, com interveniência do
Instituto Geral de Perícias e dá outras providências;
- Única discussão e votação da Moção de Apelo 001/2021 de autoria do Vereador
Adriano, que solicita providências para que os estabelecimentos veterinários que
vendem insumos farmacêuticos para animais, tenham um plano de gerenciamento de
resíduos de serviços de saúde com uma logística reversa, ou seja, que façam o ponto
de coleta em seu estabelecimento dos fármacos vendidos aos agricultores e deem
destino ambientalmente correto para este lixo;
- Única discussão e votação da Moção de Apelo 002/2021 de autoria dos Vereadores
Osni e Irmi, que solicita ao Governador do Estado e Secretário de Estado da Saúde,
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para que incluam os Professores e demais servidores envolvidos na Educação, no
grupo prioritário para receber a vacina contra o COVID - 19;

Explicação Pessoal: não há inscritos
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