
Câmara Municipal de Riboirão

E Câmara Municipal de Ribeir MiHiESjoio,
EMENDA Nº 45

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 206/2021
[ APROVAEESTABELECEO PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODODE|2022 A 2025 DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO E DÁ OUTRAS |

| PROVIDÊNCIAS (PPA 2022-2025)

Senhor Presidente da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Fiscalização e
Controle,

Em conformidade comoartigo 143, 8 2º, da Lei Orgânica do Município de RibeirãoPreto,
cc. artigo 215, parágrafo único, do Regimento Interno, submeto à apreci
Excelência e Egrégia Comissão, a seguinte EMENDA:

(x) ACRESCENTAR ( EXCLUIR

[Área de atuação da adrainistração: 02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |

(Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL |

|Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL. |

(Programa: 20221 RIBEIRÃO + VIVA
|Projeto: SUPORTEVIA SATELITE PARA CONTROLEDE QUEIMADAS

I

Objetivos e resultados: Promover uma melhora na gestão ambientalno que se refere ao controle de incêndios
criminosos e acidentais que vem aumentado na cidade, auxiliando assim, o trabalho dos profissionais,
“responsáveis pela preservação do meio ambiente de Ribei
'monitoramento via satélite de focos de incêndio. |

(Justificativa: A questão das mudanças climáticas traz para as cidades a necessidade de avaliar suas
vulnerabilidades, e em Ribeirão Preto, deve-se ume grande atenção ao crescente registro de altas temperaturas

|

(no município e necessidade de iniciativas voltadas para a identificação e implementação de medidas de |

[adaptação à mudança do clima. Essas medidas devem incluir uma abordagem meis efetiva do combate a
|(incêndios e queimadas acidentais e criminosas que acontecemno município em temposde estiagem e seca.

É necessário um monitoramento mais efttivo dos casos e uma contenção mais rápida da situação de incêndio
(para evitarque danosao patrimônio público, privado e 2o meio ambiente se tornem maiores é mais caros na.
compensação. Umadas soluções de controle desses casos de incêndios e queimadas seria a contratação de um
serviço de monitoramento por satélite da cidade para que se identifique prováveis focos de incêndio e que,
sejam acionadas as euto-idades competentes para sanar 0 problema e identificar responsáveis |

|Metas/Indicador: Índice de Incêndios e queimadas ilegais identificados, controlados e sanados acima de |

[40% dovalor atual,

|Dingnóstico da Situação existente: Ribeirão Preto tem um históricocrescente de altas temperaturase na(cidade se nota que, com a estiagem, os focos de incêndios e queimadas se tornam a realidade em todos
[locais da cidade. Na gestão atual, a cidade dispõe de um contingente reduzido de profissionais que atuam ns.
|fiscalizaçãodessas práticas ilegais e não comporta a demandade casos que aparecem nos periodos quando
não há chuva, deixando assim a cidade a mercê de seus munícipes sem que haja qualquer consequência aos |

transgressores do meio ambiente,que desrespeita, não só a planeta, mas também aos seus vizinhos muni
“que tem de aguentar cheiros insuportáveis e a queda de fuligem que cobre a cidade.



Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

[Valor estimado anual:

(2022: R$800.000,00
“2023: R$800.000,00
'2024: R$800.000,00
(2025:R$800.000,00

(Valor estimado no quadriênio: R$3.200.000,00

Fonte de recurso: anulação parcial da dotação a seg

02.11.00.15,451.20218.20132 — Melhoria devias e estradas(2022).
02.11.00.15.451.20218.20132 — Melhoria de vias e estradas (2023)..

00.15.451.20218.20132 — Melhoria deviaseestradas (2024),
02.11.00.15.451.20218.20132 — Melhoria de vias e estradas (2025).
02.1

Sala das Comissões, 30 ds setembro de 2021
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