Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores
INDICAÇÃO Nº 04/2021

Indica ao Executivo Municipal para que estude a
possibilidade de formalizar com as associações
comunitárias e clubes esportivos repasses financeiros
para custeio e manutenção de suas sedes sociais.

Exmo. Senhor,
MÁRIO HECK
Presidente da Câmara Municipal de Vereadores
Iporã do Oeste – SC.

O Vereador que a esta subscreve, nos termos que dispõe o inciso I do artigo 239
do Regimento Interno desta Casa Legislativa e o inciso II do Artigo 70 da Lei Orgânica
do Município, indica ao Chefe do Poder Executivo, a seguinte providência:

Indica ao Executivo Municipal para que, através do setor responsável, estude a
possibilidade de formalizar um repasse financeiro às associações comunitárias e clubes
esportivos legalmente constituídos para custeio e manutenção de suas sedes sociais,
neste período que perdura o isolamento social e estão impossibilitados de realizar
eventos.

Iporã do Oeste, Câmara Municipal de Vereadores, em 29 de março de 2021.

_____________________________
Osni Simon
Vereador
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JUSTIFICATIVA
As associações comunitárias e clubes sociais são organizações formais com
finalidades próprias e estão diretamente ligadas às carências e necessidades das
comunidades onde estão inseridas. Elas, em sua origem, foram criadas para suprir
necessidades enfrentadas por uma coletividade, pessoas que precisavam organizar e
formalizar uma associação e criar um ponto comum para encontros, reuniões,
atividades de recreação, lazer, eventos culturais e de educação informal que exerce
grande influência na formação dos indivíduos.

As associações comunitárias e clubes sociais são de caráter privativo, mas
desenvolvem um trabalho de interesse público, especialmente na área da cultura, do
lazer, esporte e recreação. Mas também, estas sedes servem para realizar encontros
de cunho educacional com temas diversos: palestras educativas na área da saúde,
setor produtivo, meio ambiente, sindicatos, entre outros.

O envolvimento dos atores sociais, com recursos e trabalho voluntário, são
importantes para a sustentabilidade das associações, mas o processo de
sustentabilidade, na maioria dos casos, se dá, principalmente, pela promoção de
eventos. Há muito esforço e recurso voluntário envolvido na construção das sedes,
também reconhecer que, na grande maioria delas, há um significativo investimento
público que não pode ser negligenciado.

Ocorre que que há um ano as associações comunitárias e clubes estão proibidos
de realizar eventos sociais com propósito de angariar recursos financeiros que
favorecem a sustentação. Há despesas fixas que devem ser honradas e trabalhos a
serem feitos para que a sede não deteriore no período em que se mantém fechada.
Necessidade de limpeza periódica, pequenas reformas, taxas: alvará dos bombeiros,
alvará sanitário, alvará policial, água, luz e despesas com escritório de contabilidade
entre outras despesas necessárias manter as estruturas.
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Por isso, é importante que o município auxilie todas as associações
comunitárias e clubes sociais com recursos financeiros para o custeio das despesas
fixas que cada uma delas possui. O valor do repasse pode ser feito usando critérios,
tais como: número de associados, valor venal aproximado das sedes, comprovação
das despesas fixas com a manutenção, entre outros. O que se sugere, é que todas
sejam atendidas neste ano, para que possam pagar suas despesas que se acumulam
desde o ano de 2020 e na incerteza de poderem realizar novos eventos. A ajuda
pública, neste momento, representa a sustentabilidade das sedes sociais, que após
serem liberadas, possam, com dignidade, atender aos anseios de seus associados e
população que costuma se divertir r frequentar estes locais.

Na expectativa de ser atendido nesta propositura, devido a importância que
representa para a população de Iporã do Oeste, manifesto protestos de estima e
consideração.

Atenciosamente,

_______________
Osni Simon
Vereador
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