CÂMARA MUNICIPAL DE CONTAGEM
ESTADO DE MINAS GERAIS
Gabinete da Presidência

Contagem, 12 de janeiro de 2021.

Ofício/GP/N°013/2021

Senhora Prefeita:

Com os nossos cordiais cumprimentos, informamos que foi realizada reunião da
Comissão Parlamentar Especial para acompanhamento das ações da Comissão de
Gestão de Áreas de Risco – CGAR com a presença dos vereadores membros da referida
Comissão, bem como representantes do Corpo de Bombeiros e da Policia Militar de
Minas Gerais.

Com efeito, considerando a importância do acompanhamento desta Comissão
Parlamentar, no estrito cumprimento de suas prerrogativas constitucionais e a importância
do

trabalho

da

Defesa

Civil de

Contagem, os vereadores

entenderam pelo

encaminhamento formal das solicitações abaixo com o objetivo de subsidiar os trabalhos
da Comissão
•

Plano de Contingência atualizado, caso haja;

•

Plano de ação para o período chuvoso, caso haja;

•

Relatório técnico do último monitoramento das áreas de risco do município;

•

A relação de abrigos para acolhimento de desabrigados e desalojados e se estes

atendem aos protocolos da Pandemia do COVID-19;
•

A relação das áreas de risco contendo o nível de gravidade de cada uma delas;

•

A relação de imóveis interditados no município;

•

A relação de voluntários do Núcleo de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC’s);

•

O apontamento das áreas que possuam maior risco Geológico, bem como os

pontos de alagamentos mais críticos;
•

Qual sistema é utilizado para alerta e alarme?

•

Qual acumulado de chuva do início do ano até a presente data?

•

Quanto de recurso a Defesa Civil tem disponível?

•

Quanto de recurso está previsto para Defesa Civil este ano?

Certos de sua atenção, antecipamos os nossos sinceros agradecimentos e
manifestamos, na oportunidade, os votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Vereador Alex Chiodi
- Presidente –

Exma. Sra.
Marília Campos
Prefeita Municipal de Contagem
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