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DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIs
No decorer do dia 20 de fevereiro de 2021, tivemos alguns desastres naturais com somatório
de efeito parcial o aumento das precipitações hidricas, causou diversos problemas de natureza de

Defesa Civil tais como; deslizamento de terra com desabamento parcial de residência, inundações
em moradias com água pluviais e lama, aumento de erosão nas proximidades de residências
deixando famílias desabrigadas e as residncias comprometidas, aumento de voçoroca, onde jä foi
perdidas duas casas e a erosão aproximou das residências que ainda resiste no local, deixando o
local em alerta, tivemos aumento da erosão onde foi necessária a interdição de uma estrada de
acesso a zona rural e no mesmo local apresentou rachaduras no terreno de aclive acentuado próximo
as moradias de um bairo populoso, tivemos problemas com as comportas do Lago Aguas Clara do
Parque Ecológico que mesmo após ser feita todas as aberturas de passagem da água voltou a
transbordar causando danos a pista abaixo e pânico a moradores e proprietários a jusantes do lago.
além dos danos a estruturas do Parque Ecológico destinada a esporte e lazer, tivemos ainda o

comprometimento da ponte da GO-010 localizada na Zona Urbana da Cidade, que foi levada
parcialmente pelas águas do Córrego Rio Vermelho. tornando necessário a interdição da via, até que
seja reconstruída ou construida outra.
Diante dos danos causados pelos eventos acima citados e com a interdição das moradias

comprometidas a Secretaria de Promoção Social e Trabalho vêm apoiando as familias com o auxilio
aluguel em siluações especiais até com hospedagem enm hotéis e para o restabelecimento da

normalidade é necessário a reconstrução da inlraestrutura e residências daniticadas.
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DA ANALISE
Devido os danos causados as residências dos desabrigados, desalojados e deslocados, foi
necessáio o auxilio moradia e em uma situação especitica o encaminhamento para um hotel da
Cidade por parte da Secretaria Municipal de Promoção Social e Trabalho.
Em 06 (seis) das ocorrèncias citadas no desastre o danos materiais e humanos estão
relacionados com os danos ambientais onde tivemos erosão próximas as residèncias que também
gerou prejuizo a flora. grande erosão que dividi a zona urbana com área de vegetação natural, na
Vila São José a erosão ameaça moradias, compromete a via de acesso de moradores da zona rural a
zona urbana e gera danos a florae a nascentes, no Parque Estrela Dalva V. a erosão que ameaça as
residencias também danificou a flora, no Jardim Luzilha a erosão que ameaça residência tambúm
contribui para assorear uma nascente.
Os danos a infraestrutura da ponte e de diversas ruas da cidade dilicultam a circulação e gera
prejuízos ocasionados por danos a veiculos e diliculdade de locomoção urbaa e o
comprometimento de via rural dilicula o escoamento da produção,

Em virtude de se tratar de desastre natural de natureza súbita, não havia previsão
orçamentaria para arcar com as obras que se faz necessária no momento e segundo informações do
setor de desenvolvimento urbano, a prefeitura encontra-se com poucas condições financeiras e

devido å necessidade de grande quantidade de recursos humanos e financeiros para a reconstrução e
o restabelecimento da normalidade nas áreas afetadas pelo desastre em questão.
Entendemos que, com base na IN/MDRn° 36 do dia 04 de dezembro de 2020 se trata de um
desastre de nível II e que o aporte Estadual e Federal

será de suma importância para as obras de

reconstrução das áreas afetadas eo restabelecimento da normalidade.

DA CONCLUSÃO

Com base na avaliação criteriosa das informações apresentadas nos documentos, conclui-se
que os requisitos estabelecidos na IN n° 036/2020 para a decretação de situação de emergência
foram cumpridos.
Desta forma, sugere-se a decretação de situação de emergéncia, e posterior remessa da

documentação ao Secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil para fins de reconhecimento da
Situação de Emergência declarada no município, caso haja necessidade de ajuda complementar por
parte do Governo Federal ou a concessão de algum direito ou beneficio que tenham como um dos
critérios. o reconhecimento federal.
Eo parecer.
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