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ESTADO DO ESPIRITO SANTO

DECRETO N2 1017/87

o PREFEITO MCJNICIPAL DE SâO GABRIEL DA PALHA,

do Estado do Espírito Santo, usando de suas a

tribuiçoes legais.

DECRETA :

"SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA"

Considerando que ao longo período de estiagem

verificada néste Município ê constatada a destruição e/ ou danificação nas lavou

ras de café, feijão, arroz, milho, pimenta do reino, bem como nas pastagens, cora

quedas consideráveis na produção do leite e do gado de corte;

Considerando que tais fatos vem causando enor

mes prejuízos e transtornos para o comércio, indústria, agropecuária, popxjlação,

etc, abrangendo em grandes proporções a economia municipal;

Considerando que é fato consximado a permanên

cia das lamentáveis ocorrências no que tange a redução da safra estimada para o

período, tomando-se necessária a expedição de um ato próprio na esfera munici

pal, a fim de que se obtenha nas esferas Estadual e/ ou Federal nos meios indis

pensáveis e imprescindíveis para tais fins;

Considerando ainda que este Gabinete tem rece

bido inumeráveis e constantes pedidos de ençregos, comidas,e remédios;

Considerando finalmente que, em data de ontem

em reunião com Luís Carlos Molion, Técnico do Instituto Espacial de Pesquisa de

Brasília nos garantiu que as previsões mais otimistas apontam chuvas peira esta
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região somente na segunda quinzena do mês de janeiro próximo,

RESOLVE;

Art, is - Pica decretado no Município de "São Gabriel da Palha" a "Situação de

Emergência".

Art« 22 - Este Decreto entra em vigor na data de stia publicação, revogadas as

disposições em contrário,

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São Gabriel da Palha, em 30 de Outu

bro de 1987.

FIRMUíO DE MARTUí

Prefeito Municipal

Registrado e publicado nesta Secretaria Municipal]^ de Administração na
data supra.

lURINO robe:

Secretário Municipal de ração
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