EMENTA:

INDICA
CONSTITUIR

A

PREFEITURA
UM

COMITÊ

MUNICIPAL

A

MUNICIPAL

PERMANENTE DE PREVENÇÃO E COMBATE A
INCÊNDIOS

SENHOR PRESIDENTE,

CONSIDERANDO que a região de Ribeirão Preto foi atingida
por chuvas de fuligem e tempestades de terra o ano passado, em virtude da ocorrência
frequente de incêndios, que constumam ser mais frequentes no período de junho a
outubro.
CONSIDERANDO que o ano passado, a cidade de Ribeirão
Preto chegou a ter péssimas condições na qualidade do ar, o que interfere diretamente na
qualidade da saúde populacional, principalmente das pessoas idosas e crianças, o que
reflete em custos na saúde pública, acentuando ainda mais a ocorrência de problemas
respiratórios neste período de seca.
CONSIDERANDO que se faz necessário e urgente a sistematização
dos dados sobre ocorrências dos incêndios em áreas de preservação permanente, áreas rurais e
urbanas, para que sejam elaborados planejamentos e ações de preveção, monitoramento,
fiscalização e combate aos incêndios na cidade de Ribeirão Preto.
INDICO que se oficie ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, no
sentido de instaurar em Ribeirão Preto um Comitê Municipal Permanente de Prevenção,
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INDICAÇÃO Nº 1118/2022

Monitoramento e Combate a Incêndios envolvendo a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, a
Polícia Militar Ambiental, a Guarda Civil Metropolitana, além de representações da
sociedade civil correlatas. Após, seja dado retorno a esta Casa de Leis.
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Sala das Sessões, 09 de junho de 2022.

Assinado digitalmente por
GLAUCIA BERENICE
SANTOS DA SILVA
071.459.458-00
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