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EMENDA AO PROJETO DE LEIN'222/2021
ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA NO MUNICÍPIO DE

RIBEIRÃO PRETO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRODE 2022
- LOA - LELORÇAMENTÁRIA ANUAL

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

Em conformidade com o artigo 143, $ 2º, da Lei Orgânica do Município de Ribeirão Preto,
ce, artigo215, Parágrafo Único, do Regimento Interno, submeto à apreciação de Vossa
Excelência e Egrégia Comissão, a seguinte EMENDA:

]

Area de atuação da administração — 02.15.00 SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

| Objeto: Promover uma melhora na gestão ambiental no que se refere ao controle de incêndios |

(criminosose acidentais que vem aumentado na cidade, auxiliando assim, o trabalho dos profissionais |

responsáveis pela preservação do meio ambiente de Ribeirão preto, com tecnologia de rastreio e
monitoramentovia satélite de focos de incêndio.

A questão das mudanças climáticas traz para as cidades a necessidade de avaliar suas
vulnerabilidades, e em Ribeirão Preto, deve-se uma grande atenção aocrescente registro de altas
temperaturas no município e necessidade de iniciativas voltadas paraa identificação e implementação
de medidasde adaptação à mudançado clima. Essas medidas devem incluir uma abordagemmais |

efetiva do combate a incêndios e queimadas acidentais e criminosas que acontecem no município em
temposde estiageme seca. É necessário um monitoramento mais efetivo dos casos e uma contenção
mais rápida da situação de incêndio para evitar que danosao patrimônio público, privadoe ao meio

|

ambiente se tornem maiores e mais earos na compensação. Uma das 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 autoridades competentes
para sanar o problemae identificar responsávei:

Metas/Indicador: Índicede Incêndios e queimadas ilegais identificados,controlados e sanados acima
de 40% do valor atual.

Diagnóstico da Situação existente; Ribeirão Preto tem um históricocrescente de altas temperaturase
na cidade se nota que, comaestiagem, os focosde incêndios e queimadas se tornam a realidade em
todos os locais da cidade. Na gestão atual, a cidade dispõe de umcontingente reduzidode profissionais
que atuam na fiscalização dessas práticas ilegais e não comporta a demanda de casos que aparecem nos
períodos quando não há chuva, deixando assim a cidade a mercê de seus munícipes sem que haja
qualquer consequência aos transgressores do meio ambiente, que destespeita, não só oplaneta, mas

|

também aos seus vizinhos munícipes que tem de aguentar cheiros insuportáveis e a queda defuligem |

que cobre a cidade.



Estado de São Paulo

or estimado: R$800.000,00 (Oitocentosmil reais)
AELHORIA DEVIAS E ESTRADAS Cód 15.451.20218.2.0135Fontederecurso:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURASecre:

Depto: Departamento de Manutenção

Classificação funcional:
15.451.20218.2.0135 MELHORIA DEVIASE ESTRADAS ................9.:450.000,00

OBBS: Fica autorizadoo detalhamento orçamentário dapresente emendanos
anexos respectivos, constantesno Projeto deLei nº 222/21.

Sala das Comissões, 3 de novembrode 2021
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