Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores
PAUTA DO DIA 26 DE ABRIL DE 2021: 10ª Sessão Ordinária, da 1ª Sessão
Legislativa, da 9ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores.
Pequeno Expediente: Apreciação da ata: nº 013/2021 da 9ª Sessão Ordinária da 1ª
Sessão Legislativa, da 9ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Iporã
do Oeste, realizada no dia 19 de abril.
Leitura das correspondências:
Matérias do dia:
- Leitura da Moção de Apelo nº 007/2021, de autoria do Vereador Paulo que
solicita ás autoridades competentes que se prorrogue o prazo de 30 para 90 dias, a
obrigatoriedade da apresentação do exame toxicológico periódico.
- Leitura da Indicação nº 006/2021, de autoria do Vereador Michel, que solicita
a recuperação do acesso ao centro comunitário de Monte Maria.
Grande Expediente: Não tem inscrições
Ordem do Dia:
- Segunda discussão e votação do Projeto de Lei 010/2021, que autoriza o
Município de Iporã do Oeste a adquirir cascalho das propriedades rurais do
município mediante a compensação com a realização de serviços de máquina e dá
outras providências.
- Primeira discussão e votação do Projeto de Lei 011/2021, que institui o
programa de recuperação fiscal de Iporã do Oeste 2021– REFISIPORÃ-2021 e dá
outras providências;
- Primeira discussão e votação do Projeto de Lei 013/2021 que autoriza a
abertura de crédito adicional Suplementar no Orçamento do Fundo Municipal de
Assistência Social do Município de Iporã do Oeste – SC para o exercício de 2021;
- Única discussão e votação da Moção de Apelo 005/2021, de autoria do
Vereador Paulo, que solicita um estudo da possibilidade de aumentar a abrangência
do programa PROAGRO incluindo outras culturas de produção agrícola.
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- Única discussão e votação da Moção de Apelo 006/2021, de autoria do
Vereador Paulo que solicita para que sejam tomadas as medidas necessárias a fim
de garantir um preço mínimo para o leite, ou então, que se apresente um subsídio
para que o produtor de leite não tenha que entregar o produto abaixo do custo de
produção.
- Única discussão e votação da Moção de Protesto 001/2021, de autoria dos
Vereadores Michel, Adriano e Osni, se manifestando contra a criação de tarifas
sobre a produção de energia solar através da instalação de placas solares, que
significa uma inovação na produção de energia limpa.
Explicação Pessoal: não há inscritos
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