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MOÇÃO Nº 23/2020

Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Campos Novos

Os Vereadores que a presente subscrevem, componentes do Poder Legislativo, com assento
nesta Casa, membros titulares da Câmara Municipal de Vereadores de Campos Novos, no uso das
prerrogativas legais que lhe são atribuídas e amparados no artigo 137 e 138  do  Regimento
Interno, e após ouvido o plenário desta Casa, seja oficiado ao homenageado a seguinte...  

"MOÇÃO DE APELO"

O Poder Legislativo de Campos Novos - SC, por meio de seus representantes Legais, a
pedido do vereador Adavilson Telles, apresenta a seguinte...

"MOÇAO DE APELO PARA RECONHECIMENTO DO DECRETO Nº 8.597/2020”

O período de estiagem por qual o nosso município passou resultou aos produtores rurais
grandes prejuízos em sua cadeia produtiva, pois devido a falta de chuvas muitos perderam suas
lavouras, seus açudes secaram, dificuldade na irrigação e fornecimento de água as plantas e
criações.

Sendo assim e com o objetivo de pleitear recursos junto ao governo Estadual e Federal, em
27 de abril do corrente ano foi publicado o Decreto nº 8.597 o qual “DECLARA SITUAÇÃO
ANORMAL, CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NÍVEL II NAS
ÁREAS DO MUNICÍPIO AFETADAS POR ESTIAGEM”.

Entretanto tal Decreto ainda não foi reconhecido pelo Conselho Monetário Nacional.
É de conhecimento que a FECAM (Federação Catarinense de Municípios) já solicitou ao

Governo do Estado para que decrete situação de emergência em virtude da estiagem nos municípios
atingidos, o que facilitará e tornará mais célere o reconhecimento individual por parte da União e a
aprovação de repasse de recursos. 

Esta Moção de Apelo ao Conselho Monetário Nacional tem por objetivo que o mesmo
reconheça e estenda o Decreto Municipal nº 8.597/2020, a fim de que os produtores e agricultores,
bem como as cooperativas, possam ser beneficiados com as políticas públicas financeiras no
período de estiagem pelo qual nossa região vivenciou.
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Diante da situação dramática que nossos produtores estão enfrentando, apelamos ao
Conselho Monetário Nacional que reconheça e estenda esse Decreto Municipal para que os
referidos produtores e cooperativas sejam contemplados com medidas econômicas do Governo
Federal.

Sala das Sessões, em 07/07/2020.

Maurílio Castro Campagnoni 
Presidente da Mesa 

Gilson Cesar Lopes Dirceu José Kaiper
Vice-Presidente 1º Secretário

Adavilson Telles Darcy Rodrigo Pedroso
2º Secretário Vereador

Irineu Armando Osório Júnior José Adelar Carpes
Vereador Vereador

Maicon Roberto Kunrath Marciano Dalmolin
Vereador Vereador
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