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Ribeirão Preto, 07 de outubro de 2021.

Prezado Senhor,

Vimos pelo presente, em atenção Ofício n.º 850/2021, encaminhar anexo

manifestação desta secretaria, quanto ao Requerimento n.º 6496/2021, de autoria do

Nobre Vereador Maurício Gasparini, para que sejam prestadas informações sobre ações de

combate e prevenção contra queimadas em Ribeirão Preto.

Sendo só o que se apresenta para o momento, renovamos nossos votos de

estima e consideração.

Atenciosamente,

“x,/XJ" LIDIA/IK" _
Catne ine D'Andrea

Secretaria M;,micipal do Meio Ambiente

Ilmo. Senhor
Alessandro Maraca
DD. Presidente da Câmara Municipalde Ribeirão Preto
Nesta
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OFEXP. Nº 850/2021

ASSUNTO: REFERENTE - PLAN0 DE COMBATE A INCÉNDIOS

Referente ao questionamento a respeito da existência de um plano de atuação

para combate a incêndios, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, informa que em

parceria com as usinas da região e o Corpo de Bombeiros, foram feitas tratativas, em reunião
realizada no dia 10 de junho de 2021, nas dependências da Fundação Florestal, órgão

pertencente ao Governo do Estado de São Paulo, no intuito de que se_ a formulado um
protocolo de intenções, objetivando o estabelecimento de boas práticas de controle de

incêndios florestais urbanos no Municipio de Ribeirão Preto.

Os termos desse protocolo ainda estão em elaboração sob a orientação da

Engenheira Florestal Alessandra Pinezzi, técnica da Fundação Florestal, contando com

participação de representantes de órgãos públicos e sociedade civil.

Esclarecemos que este assunto em específico, deve ser tratade juntamente com
o governo do estado, tendo em vista que às queimadas urbanas são de competência do Corpo
de Bombeiros, vinculado a instância administrativa estadual. A prefeitura nestes casos atua
de forma auxiliar por intermédio das ações da brigada da Defesa Civil, que tem como
finalidade a promoção de segurança para a população, em circunstâncias de desastres
naturais.

- Ainda cumpre informar que a prefeitura possui dois caminhões pipa passíveis de

serem utilizados nos casos de incidentes envolvendo fogo, além de quatro abafadores e duas
bombas costais, bem como disponibiliza os números telefônico 153 e 199 para atendimentos
relacionados está realimdo ações de combate à incêndios urbanos e mais.

Por exemplo, no treinamento da Operação Corta-Fogo, realizado em 22 de abril
de 2021, houve a formação de 9 (nove) brigadistas integrantes da administração pública
municipal, contando ainda, com a participação de muitos integrantes da sociedade civil,
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especialmente representantes de usinas, produtores rurais, síndicos de condomínios e

associações de bairro.

Importante ainda informar, que muito embora essas ações estejam sendo

realizadas, com a promulgação da Lei Complementar nº 3062/2021, e com a criação do

Departamento de Planejamento Ambiental, vinculado à Secretaria Municipal de Meio

Ambiente, voltado à confecção dos planos e políticas públicas dentro da temática ambiental.

Assim, este Departamento no cumprimento de suas funções está elaborando por meio da

Divisão de Projetos Ambientais um Plano de Combate a Incêndios que se *a inserido dentro

do Cronograma do Plano de Mudanças Climáticas, e instituído o mais breve possível.

Dadas as devidas infomações. encaminho ao SMMA-S para análise e

prosseguimento.

Ribeirão Preto! SP., 5 de outubro de 2021
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