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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAZINHO

DECRETO EXECUTIVO N° 056, DE 29 DE MAIO DE 2017.

Determina a realização de força-tarefa
para a execução de açõ~s em áreas
atingidas pela chuva no ¥unicipio de
Carazinho.

O PREFEITO DO MUNiCíPIO DE CARAZINHO, ESTADO DO ~IO GRANDE
DO SUL, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 53 da Lei Orgânica
Municipal, considerando: I

- o longo periodo de chuvas que culminou na excessiva precipitação
pluviométrica ocorrida durante o mês de maio do corrente ano, cau'sando danos
expressivos nas vias asfaltadas e ensaibradas tanto do interior (distrito~ e estradas),
quanto do centro e bairros da cidade, além de alagamentos em diversas residências;

,
- a proliferação de mosquitos da dengue, outros insetos, ratos e animais

peçonhentos que têm nesses ambientes condições ideais à multiplicação, o que representa
sério risco à saúde e à segurança da população;

I
- que concorre como critério agravante a situação de vulnerabili,dade social e

carência da população das áreas atingidas;

DECRETA:

Art. 1° Fica determinada a realização de força tarefa entre ~s Secretarias
Municipais de Assistência Social, Agricultura e Serviços Rurais, Saúde, Obtas e Serviços
Urbanos e Departamento Municipal de Habitação e Defesa Civil, para a execução de ações
em áreas atingidas pela chuva no Município de Carazinho, com o objetivo Ide facilitar as
ações de assistência à população eventualmente afetada, bem como consertar os estragos
ora provocados. I

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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