
Governo do Estado homologa Decreto de Emergência 

O Governo do Estado homologou hoje, 3, o Decreto de Emergência 
de Rosário do Sul expedido pela Prefeita Zilase Rossignollo em 
função do grande volume de chuvas no mês de maio e das 
condições que isso acarretou nas estradas do interior. A partir de 
agora o município aguarda a homologação por parte do Governo 
Federal, o que segundo Iran Najar, Chefe da Defesa Civil local, 
deve acontecer ainda esta semana. No sábado, 1, o Secretário 
Municipal de Agricultura, Luzardo Foletto, falou no programa 
semanal de rádio do executivo, oportunidade em que explicou o que 
foi orientado em reunião na capital com a Defesa Civil do Estado e 
Técnicos do Ministério da Integração quanto aos procedimentos do 
município para obtenção de recursos para investir na recuperação 
das estradas. Segundo estes técnicos, a melhor solução é buscar 
recursos no Ministério da Agricultura, que segundo eles tem 
recursos específicos para isto visto que estes recursos ora 
liberados, na ordem de R$ 30.000.000,00(trinta milhões de reais), 
não poderão ser acessados pelo o município, pois a exigência para 
liberação é que as estradas estejam totalmente intransitáveis e 
pontes e pontilhões totalmente destruídos, ou seja, a situação para 
liberação destes valores deve ser de caos total. “Para o Governo 
Federal e do Estado, se as estradas não estiverem atoradas e as 
pontes e pontilhões completamente destruídos, não há a 
necessidade de liberação dos recursos aos municípios com 
situação de emergência, este é o critério adotado. A situação tem 
de ser comprovadamente de caos total, o que não é nosso caso. 
Porém o decreto de qualquer forma muito nos ajuda para seguirmos 
este outro caminho apontado pelos técnicos, que é buscar os 
recursos no Ministério da Agricultura, por exemplo, já que para os 
recursos liberados não podemos nos habilitar em função de não 
cumprirmos as exigências que é ter uma situação de caos, o que, 
repito, não é nosso caso", destacou Foletto. 



 

 


