Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores
INDICAÇÃO Nº 06/2020

Indica ao Executivo Municipal para que através da
Secretaria da Agricultura estude a possibilidade de
subsidiar o transporte de água para propriedades rurais
do município de Iporã do Oeste.
.
ADRIANO KLEIN
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 da Secretaria da Agricultura
estude a possibilidade de subsidiar o transporte de água para as propriedades rurais
necessitadas deste município.

Iporã do Oeste, Câmara Municipal de Vereadores, em 05 de novembro de
2020.

_____________________________
Darci José de Souza
Vereador

E-mail: camara@camaraipora.sc.gov.br
Rua Boa Vista, 309, Centro, Iporã do Oeste – SC, CEP: 89899-000

Fone: (49) 3634.1322

Estado de Santa Catarina
Município de Iporã do Oeste

Câmara Municipal de Vereadores
JUSTIFICATIVA
Senhor Presidente,
Senhores vereadores,
Com a declaração do estado de emergência, o governo municipal reconhece a
situação da falta de água em todo o território deste município. As águas superficiais
estão desaparecendo, rios, açudes, poços estão secando. O governo pode mudar o
impacto negativo se implantar ações emergentes, como subsidiar o transporte de água
para as propriedades rurais, principalmente para o consumo animal.
A produção agrícola deste município é essencialmente feita em pequena escala.
As propriedades rurais, em sua grande maioria não centraliza sua atividade em numa
só cultura, há produção de grãos, fumo, hortaliças, frutas, aves, suínos e, em alguns
casos, gado de corte. Nenhuma delas se sustenta com a falta de chuva e água.
A estiagem que atinge esta região, desde janeiro, já provocou efeitos negativos
consideráveis. Estudos da Epagri indicam que a perda na produção chega a 50% e a
situação pode se agravar caso a estiagem persista. Na produção leiteira, nos meses de
março e abril houve uma redução de 8% e a redução se acentua à medida que a
estiagem avança.
Além dos elevados custos na alimentação dos animais, pois não há pastagem
suficiente, o produtor rural se obriga a transportar água. Por isso, subsidiar a água nas
propriedades rurais representa uma ação que pode diminuir o impacto negativo
provocado pela falta de chuva e representa um incentivo para o agricultor se manter na
atividade.
Dessa forma, excelentíssimo Prefeito Municipal, espero que este pedido seja
considerado, devido a importância que representa para a população de Iporã do Oeste.
Aproveito a oportunidade para reiterar protestos de estima e consideração.
Atenciosamente,
__________________
Darci José de Souza
vereador

E-mail: camara@camaraipora.sc.gov.br
Rua Boa Vista, 309, Centro, Iporã do Oeste – SC, CEP: 89899-000

Fone: (49) 3634.1322

