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Duigimnos à presença de x s: para encaminhar cópia do

requerimcmu nº óâZl/ZOZI dc AHHH“) da vereadora Glaucia Herc

xm mms. subscrcxeluumos cum ,“ meªto: ae esllmu e consumação.
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REOIER DO (;OX RV!) “()
ADO DE SÃO PAULO PRDVIDF 'CIAS

ERCEYTESQL'AVTOAPÉSSIMAQI'ALIDADE
DO AR NA REGIÃO METROPOLITANA DE

? RIREIRÃO PRETO

que a cvdade ae RIbelrão PreIo no me 05/09/2021 regrsrrou
o mar Incrce de quahdade do ar de ºs(ado de São Paqu
confofme a Campanha AmDIenlaIdo Estado de São Paqu
sendo que :: IndIce passou de num rurrn para péssrrno. ,

devido à ana concentração de maIàveIs Irnus em circulação
que e decorrente de rnoénmos em áreas de vegelaçâo e
dos canawers em Rrberrâo Prem e regrão

que os dadºs do INPE (InsIIIqu NacmnaI de Pesquisas
EspacIaIs) mostram que das dez cIdades com manres
vacas de InDêndID nas mamas 24 horas do da os de
selembro no estado de Sãº Paqu. sere esutn da regIão de
RIbeIrãn Preto
. Guará , 25 focos
, JabuucanaI — IA focos
, Sama Rosa do VIterbosMoses
, Viradouro, 7 focus
, Lmz Antômo es focos
, São Canos , e focos
, São SImão - 610005
eAménco BrasIIIense - 5 Incas
Casa Branca — 5 «nos
'Sevra Azul» 5 Incas

aus a população de RIbeIrãn Prem e região amanhece e
modem com suas casas repleías de quermadas, com a
eImosIera matando queImadn e IemveImenIe
acmzentada. e que compromete grandemente a saúde
púbhca & cnnmbuI para o agravamento das sInmmas
resprranrros dºencas puzmnnares e cardIovascuIares,
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Câmara Municipalde Ribeirão Preto
Estado de Sao Paulo

CONSIDERANDO que a Ler Nº 11 ZM de 19/09/2002 pmxbe a quewma da
palha da cana de açucar em mc para 100% da area
mecanlzávek & 30% da área não mecamzável, com
dechvldade de 12%
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! CONSIDERANDO que de acordo cºm o Amgo & da Le» N“ 11241 de
) 19/09/2002, as requerimentos para a querma devem ser
! protocolauas até o dra 02 de abrn de cada ano, na umdade

do Depanamenro Eskaduzl de Proteção de Recursos
Nsíurars , DEPRN que atender a respecrwa regbáo,
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CONSIDERANDO que conforme a Ler Nº 11 241 de 15/09/2002 a autoridade
amarenza4 dezermrnara' a suspensão da quelma quantu
| constatados e comprovados nscos de wda

humana danos embremals ou conorçães
meteoromgrcas desfavorávers.

:,, A qualidade do ar atmglr comprovadamente inoroes
prejudwcwaws a saúde humana. constatados segundo
o mao no ordenamento [egaí vrgeme

CONSIDERANDO que :) Amgo 13 da Lei supra cnaua prevê que 0 não
cumprimento do msposm nesta ler 5111913 0 rniramr, pessoa
rísrca ou Jurídica, as sanções e penamades prewsras na
regrsração.

REQUEREMOS, na forma regrmenrar após suma:: o demo píenànu, seja
armada e Governador do Estado oe São Faoro Sr João

1 Dona. para que ado'e orovroencras urgemas diante da
& pessnma quahdade do ar na reglão de Rroerrào Preta, e

para adote as meninas que considera! necessanas no
macro dos Banderrantss, gabmete do Governador à
Avenoa Morumbi, 4500 São PauloVSF CEP 05650905
Apos seja um retºrnº a esra Casa de Leis

SALA DAS SESSÓESv 05 DE SETEMBRO DE 2011
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