
CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIO
PROCÓPTO

ESTADO DO PARANÁ

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORNÉLIci PROCÓPIO -
PR.

PROTOCOLO
N®: 281/21

Data: 14/07/21

Hora: 21:46

Visto: Caroiina

REQUERIMENTO

EMENTA: Requer avaliação do Poder Executivo sobre os
critérios e as condições para declaração e jreconhecimento da
situação de emergência ou do Estado de Calajnidade Pública.

CRISTIANO LEITE RIBEIRO, vereador que esta subscreve, no uso

de suas prerrogativas e em nome da população Procopense, REQUER ao Excelentíssimo Senhor Prefeito

Municipal, AMIN JOSÉ HANNOUCHE, a avaliação do Poder Executivo Municipal sobre os critérios e as

condições para declaração e reconhecimento da situação de emergência ou do estado de calamidade pública.

JUSTIFICATIVA:

Tendo em vista, o levantamento preliminar do Deral no qual
indica, que em decorrência da longa estiagem e das geadas, houve uma perda de 7.331.000 toneladas
de milho safrinha no PR, equivalente a 53,6% da previsão inicial de colheita e redução de 10 a 11
bilhões de reais na receita dos produtores. Com isso, a produção cai de 14,7 paira 6,8 milhões de
toneladas. Sendo que na região Norte do estado as perdas proporcionais chegam a 52,2%.

O impacto dessa geada na produção de milho safrinha da região
de Comélio Procópio é muito significativo. A quebra de safra em relação à previsão inicial é superior
a 45%. Uma evento climático com tamanha magnitude e intensidade, causa impactos sociais,
econômicos e ambientais. A existência de evidências de que a adoção de medidas em decorrência do
desastre seja urgente! Tal situação anormal provocada por este desastre causa danos e prejuízos que
implicam o comprometimento substancial da capacidade de resposta do Poder Público e demanda
adoção de medidas administrativas excepcionais para resposta. Possibilitandò restabelecer a
normalidade social possibilitando recuperação do meio ambiente e da economia.

Cornélio Procópio, 13 de julho de 2021.

CRISTIANO LEITE RIBEIRO

Vereador - PS D
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