
Câmara de Vereadores de Gaspar
Estado de Santa Catarina

CONVÊNIO ENTRE ESTADO E UNIÃO PERMITIRÁ ESTUDO DAS ÁREAS
DE RISCO DO SERTÃO VERDE

Na quarta-feira (9) os vereadores, Cícero
Giovane Amaro (PSD), Francisco Solano
Anhaia (PMDB), José Ademir Moura (PSC),
acompanhados do coordenador da Defesa
Civil de Gaspar, Rafael Araújo de Freitas e
o presidente da Associação de Moradores
do Sertão Verde, Oziel Morais, estiveram
reunidos, na Assembleia Legislativa do
Estado, com o Deputado Milton Hobus e o
Diretor de Respostas aos Desastres da
Defesa Civil do Estado, Anderson Luis
Ciotta, para tratar sobre as áreas
interditadas da Localidade do Sertão Verde.

A reunião foi agendada pelo Vereador
Cícero, e é resultado de um dos

encaminhamentos realizados na Audiência Pública realizada em no dia 24 do mês de  julho. O objetivo da 
audiência foi discutir sobre a possibilidade de desinterdição das áreas de risco do Sertão Verde. 

 O Deputado Milton Hobus informou que esta sendo firmado um convênio entre a Defesa Civil do Estado de
Santa Catarina e a Defesa Civil da União, para o envio de geólogos do CPRM – Serviço de Geologia do
Brasil – para realização de estudos e laudos das áreas de riscos de todos os municípios do Estado.

Com a formalização do convênio, os geólogos farão um novo estudo e elaborarão novos laudos das áreas
de risco de Gaspar, incluindo o Sertão Verde. O assunto será tratado novamente com o Deputado no 2°
Seminário Regional de Proteção e Defesa Civil, que será realizado no dia 1° de setembro de deste ano, a
ser realizado no auditório da AMMVI em Blumenau.

O Coordenador da Defesa Civil de Gaspar, Rafael Araújo de Freitas, também solicitou ao Deputado Hobus,
o apoio do Estado em outras demandas do município, tais como: dois kits transposição (pontes) nos Bairros
Belchior Altos e Gaspar Alto, e também casas modulares para famílias que vivem em áreas de alto risco e
muito alto risco.

Gaspar, 10 de Agosto de 2017.
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