
Prefeito Julio Lossio nomeia Ricardo Rocha para coordenação de combate 

aos prejuízos provocados pelas chuvas em Petrolina 

Pensando no período de chuva e nos seus efeitos provocando alguns 

prejuízos na cidade, na manhã dessa sexta-feira (20) o Prefeito Julio Lossio 

nomeou o Secretário de Infraestrutura de Petrolina, Ricardo Rocha para 

coordenar esquema de planejamento emergencial para o período chuvoso 

iniciado no último final de semana. 

Após o encontro, Ricardo Rocha reuniu-se com os secretários de Ordem 

Pública e Segurança Cidadã, Jenivaldo dos Santos; Obras, Rogério Valença 

e Planejamento e Urbanismo, Marcello Cavalcanti; com o objetivo de 

elaborar o plano de metas e operações imediatas para o período de 

chuvas. Ainda participaram da reunião os Secretários de Finanças, Julio 

Lossio Filho; de Habitação Edinaldo Lima e Coordenador de máquinas da 

Secretaria de Infraestrutura, José Diógenes. 

Com as fortes chuvas que atingem o município nos últimos dias e a 

previsão de que elas continuem, a meta do grupo é alinhar ações unindo 

esforços para minimizar os efeitos provocados às populações dos locais de 

risco. Desde o início do ano, a prefeitura já está realizando serviços de 

limpeza e manutenção dos canais que cortam a cidade. Cerca de 18km já 

foram beneficiados; com atendimentos diversos e em uma programação 

rotatória; ou seja, continuada. 

Agora, com as precipitações, os locais mais afetados como Jatobá, 

Cacheado, Dom Avelar, São Joaquim, Vila Eulália; entre outros já estão 

mapeados com equipes a postos para emergências. A equipe é composta 

ainda por engenheiros, Defesa Civil e fiscais. 

Organograma da equipe: 

Coordenação de combate aos efeitos e prejuízos provocados pelas chuvas 

Coordenador Geral: Ricardo Rocha (87) 8804 – 8844/ 9902 - 9903 

Secretaria de Infraestrutura: 

Equipamentos disponíveis: 



- 4 caçambas 

- 1 Patrol 

- 1 Retro 

- 1 Caminhão 

Responsáveis: 

José Diogénes (Deda) - (87) 8815 – 5082 

Energia (Ação Interna) 

Silvana (87) 8814 – 3945 (Plantão) 

Chagas Sales (87) 8837 - 4473 

Rondas 

- Poda / Eliminação de árvores 

- Pequenas desobstruções 

Responsável: 

Clayton Barbosa (87) 8809 6544 

Gestão de Obras: 

- Equipe de Engenharia (engenheiros, técnicos e topógrafos) 

Responsável: 

Rogério Valença 

(87)9677 – 3365 / 8867 3107 

Pontos que terão urgência para um levantamento topográfico a partir de 

23/12/2013: 

- Vila Eulália (segunda-feira) 

- Centro (Rua Dr. João Pessoa) 

- Vila Eduardo (Atrás da Arena Manga Rosa) 



- Rio Claro 

Planejamento e Urbanismo 

- Notificações de edificações irregulares 

- Apoio Geral (fiscais com rondas motorizadas e viabilização de materiais 

diversos) 

Responsável: 

Marcello Cavalcanti 

(87) 8871 - 0568 

Defesa Civil (Equipe 10 homens) 

- Efetuar vistorias 

- Fazer solicitação de equipamentos quando necessário 

- Solicitar equipe de engenharia  quando necessário 

- Relocar famílias desabrigas para locais seguros 

- Preenchimento de formulário de avaliação de danos 

Responsável: 

Jota Santos (87) 8867-3104 / 8848-4739 / 3862-6134 / 153 

Secretaria de Finanças 

- Apoio Financeiro 

Responsável: 

Julio Lossio Filho  
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