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Câmara Municipal de Ribeirão Preto

ATA DA COMISSÃO PERMANENTE DE MEIO AMBIENTE,
SUSTENTABILIDADE E MOBILIDADE URBANA

“os 15 (quinze) iss do mês de setembro de 2021, às 15h03min, utilizando a plataforma de

ncia, tendo ea vista a situação de pandemia e calamidade pública deretada no
beitão Preto, reuniu-se no Plenário desta Câmara Munisipal a Comissão

arte do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Mobilidade Urbana nos termos da

solução 17420! S(Regimento Interno CMRP), bem comodo Ato da Presidência nº03/2021,
us memo os vereadoces membros: Marcos Papa (presidente), Zerbinato (vice-presidente)

Moreno. Havendo quôrum regimental, o vereadorpresidente Marcos Papa preserte.
o iniciou a reuni£o de trabalhos da Comissão, destacando que o tema desta reunião é

ot qualidade doar, restando que a CETESB classificou a qualidade do ar do município
a ra segunda cemana deste mês de setembro, realizando demais comentários que

comigo gravados em inteiro teor em formato audiovisual, cuja mídia é parte integrante

ea Por conseguine, foi concedida e palavra 80 vereador membro Matheus Moreno que
eipando remotamente, O qual, fez suas breves considerações sobre a

asse justificando a ausência da secretária municipal do Meio Ambiente Catherine

dis, qual, sefaz representada pelo secretário adjuntoJoão Paulo Leonardo de Oliveira

e Mares Aurélio Remos Filho (chefe da divisão de fomento à agricultura e energia renovável
«is munieipal do Meio Ambiente). Destacando também a presença dos convidados

tm remotamente desta reuni£o: dra, Mariana Veras (pesquisadora científica do

sto Peulo — chefe responsável pelo Iaboratório de patologia ambiental e

tneata! da Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de São Paulo); Caroline
somkomi (pesquisadora científica do laboratório de química ambiental da USP/RP); Dr.

secate (chefe da divisão médica da secretaria municipal da Saúde); André Piocini

da CETESE); Olga Kotchetkoff Henriques (vice-presidente do CONDEMA);
fívio Pinheico Martins (representante do Centro de Pesquisa de Doenças
n

!EMRP-USP); Gula Biagi (representante do Instituto Ribeirão 2030); e demais

ipartes identificados na plataforma: Haline Cézar; JMMAR; Leiva Faria; Luciana
tur Magda Fabbri; Mariana Bruno (assessora parlamentar do vereador membro

jees Moreno); Roberta Cerasi Urban (UFSCAR); Solange Bispo dos Santos e Sória
nformendo ainda que a dra. Cláudia Abib (promotora de Justiça do Ministério Público

efe do GAEMA) está participando concomitantemente de outra reunito,

silica essim sua ausência, Neste sentido, o vereador presidente concedeu a palavra pars à

ra,MarianaVeras já devidamente qualificada,a qual, realizou sua apresentação
Etessática “Poluição do ar e a saúde humana” através de PowerPoint, cujo osslides serio

fomesidos. nosteriomente para a presidência desta Comissão Permanente sendo material

us] e O
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sta ata, Retomando à palavra e diante destas informações o vereador presidente

au porque os governantes não promovem a visibilidadeeaplicação destes dados técnicos,

com isso, faz com quea sociedade civil através deste Parlamento promova a visibilidade destes

dos. Camapalavra a convidada dr, Mariana Veras, ressaltou que os motivos da não

ão destes dados são os interesses econômicos que existem por trás destas

pas isso enquanto não ocorrer o lobby da saúde por exemplo com isenção tributária para carro

elttrico, denire outras providências não mudará o senso de coletividade e não ocorrerá

mucençes na melhora da qualidade do ar de forma imediata. O vereador presidente Marcos

Papa ressaltou à questão ca indústria da doença gerando despesa para o poder público ao

médios, vacinas para combater as doenças, por isso, é necessário eriar 0 lobby da

img

formações,

cemo mencionado pela convidada dra. Mariana Veras. Neste sentido, que

jão Preto. Com a palavra a convidads Caroline Scaramboni, fez as considerações iniciais,
stacendo que às (9h:00 do dia 06 de setembro de 2021 a concentração média horária chegou

& 314 emierogremas por metro cúbico, e a média diária nesta mesma data chegou a 126

tuerogremas por metro cúbico, gerando a pior qualidade do ar dos últimos 70 anos, realizando

cemeis esplicações as quais se encontram gravadas integralmente de forma audiovisual.

pslavra o vereador presidente destacou que diante destes relatos técnicos está

a, a sociedade precisa reagir, questionando ao convidado dr. Sérgio Inocente se a

ja municipel da Saúde tem conhecimento destes dados, quais providências cstá

xistência pela Prefeitura Municipal do protoceloescaltando ainda sobre a
do de enfrentamento dos incêndios urbanos, perguntando se a secretaria municipal de

algum Plano Estratégico para mitigar estes efeitos. Com a palavra o convidado dr.

ente (chefe da divisão médica da secretaria municipal da Saúde) fez suas

destacando que a poluição se trata de assunto complicado e complexo,considerações inieii
dendo ser aralisedo de forma isolada, em que a secretaria da Saúde convive com os

eitos de poluição. Sendo que, maiores informações sobre a matéria, poderá serapresentado
secratério municipal da Saúde, Retomando a palavra O vercador presidente, ressaltou

suesão do ruralismo realicionário, questionando ao convidado João Paulo o que à

Municipal por meio da secretaria do Meio Ambiente está fazendo e poderá fazer

se da qualidade do ar. Com 4 palavra o

convidado
João

Paulo
(secretário adjurto

munícipe! do Meio Ambiente), após suas considerações iniciais, ressaltou a situação

esstrsececora que estamos vivenciando, decorrente de lobbys de vários setores. No âmbito

musisipal destacou quea revisão do novo Código Municipal do Meio Ambiente prevê o Plano

cas, o que justifica a presença do convidado Marco Aurélio Ramos Filho
o qual, é responsável por esta temática na secretaria,esolicitando que manifeste

sua eginião. Além disso, mencionou está sendo finalizado a preparação da participação de

jo Preto ro Programa Município Verde-Azul, visando a melhor pontuação do município,
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realizando demeis comentários que se encontram gravados integralmente de forma audiovisual,
Retomendo a palavra o vercador presidente realizou o questionamento feito pela participante

YouTube, Ana Egídio, a qual, indagou se a utilização de máscarasdevido a pandemia
seria uma fbsma de proteção da poluição para estes períodos mais severos de baixa qualidadeoar à convideda dra, Mariana Veras, explicou que a utilização de máscaras diminui a entrada.

pestículas, ajudando na proteção, masnão resolve o problema, em razão das máscaras.

evitazemapassagem do material particulado, orientando que neste tempo de péssima
ar é imporante hidratar-se com bastante água, umedecerolocal (5) que

a mais tempo e consumir alimentos com vitamina C c B(p.ex. mamão). Com a
+ = convidada Olga Kotehetkof? Henriques mencionou que as políticas públicas,

cessitem ds diagnóstico mais preciso, no enfrentamento desta questão da poluição do ar.
Além disso, perguntou para as convidades se estes componentes (partículas inspiradas) são
cumutetivos qu não pelo organismo humano no transcorrer do tempo. Com a palavra a

idede creMariana Veras, explicou que parte destes componentes ficam no organisrao
em razão da obstrução do si é outra parte é eliminada pelo crganisrro.

&
palavra a convidada Olga Kotchetkof” Henriques destacou a participação do

INDEMA nu revisão do Código Municipal do Meio Ambiente. Com a palavra,o convidado
Marea Aurélio Ramos Filho fez suas considerações iniciais, destazando que existe dentro do
orsemento o projeto do CAF, em que foi solicitada a verba pública para o desenvolvimento do
P vdanças Climáticas, com a participação do CONDEMA, tendo o propósito de trazer

ade civil e o poder público para trabalharem juntos em ações de curto, médio e longo
prazo demo do Plano de Mudanças Climáticas. Com a palavra o convidado Gula
frepr do Instituto Ribeirão 2030 e Arboreser), após seus agradecimentos iniciais,

u que acompanha esta situação das queimadas há muitos anos, enfatizando a
scessidade de mobilização dos poderes Legislativo « Executivo na disponibilização de veria.

e parsomeio ambiente, porém, ações simples não são implementadas, por exemplo a
rdenação de incêndios queé discutida há anos, fazendo ainda outras considerações

e
O tema, Retomando « palavra o vereador presidente promoveu a leitura integral da neta,:dra, CléudiaAbib coordenadora do GAEMAe Promotora do Ministério Público

sobre o fatode que os incêndios espontâneos são raríssimos, em que no ano de 2020,
todos os incêndios foram em decorrência da ação ou omissão humana, dentre outras
considerações, O vereador presidente perguntou ao convidado JoãoPaulo, sobre qual o valor

disponibilizada no orçamento de 2022 para o Programa de Mudanças
s € arborização, porém, antes da resposta do convidado João Paulo, concedeu a

palavrs so convidado André. Com a palavra o convidado André (representante da CESTESA)
sós os agradecimentos iniciais, promoveu as explicações sobre a atuação do CETESB aa
risdição da poluição, licenciamento ambiental, e a fiscalização dos entes poluidores, com

ões dentre las a Mega Operação de Inverno em parceria com as Polícias Rodoviáris e

des

ds verba pira
c



equal concessionárias, os quais realizam a fiscalização dos veículos
sutometores movidos a disse. Enfatizando que a maioria das queimadas são de natureza

o, sendo, imprescindi

cr o autor da queimada, sugerindo a presença nestas reuniõesde algum representarte
Ambiental Estadual face a experiência na questão das queimadas. Retomando a

o vereador presidente promoveu a leitura integral do questionamento realizado pelo
antevia ha: do YouTube Ronaldo da Silva Azize: “qual das açõesefetivamente postas
“iea para treinar, qualificar tanto as pessoasda cidade, campo e ou ribeirinhas pars o
e dos incêndios". Com a palavraaconvidadoJoão

Paulo,
em síntese explicou que

existe a divisto de Educação Ambiental chefiada atualmente pelo professor Luigique realize o
ftalho eorjunto com a secretaria municipal da educação na área da educação ambiental,
alo cutres considerações. O convidado Marco Aurélio, destacou que existe também a:

Operação Core Fogo,e ainda foi protocolado em 2021 no Ministroda Agricultura o Projeto

el comprovar o nexo causal, gerando a dificuldade em

de Combate de Incêndios na Zona Rural que se encontra em análise, Retomando a palavra o
«dor presidente fez sues considerações sobre a sugestão do Corpo de Bombeiros realizada.

perante esta Comissão na reunião ocorrida no primeiro semestre de 2021, que consiste no feto

de que, quando o Corpo de Bombeiros é acionado necessariamente realiza o registro de
4 do incêndio, neste sentido, foi sugerido a criação de um protocolo de

iminhamento destes registros para a Fiscalização Geral, que por sua vez, converta este

regista em autode infração, possibilitando se eventualmenteoinfrator for culpado que ocorra
a recolhimento deste valor ao Fundo Municipal dos Bombeiros, ressaltando que esta proposta

de Governo. Com a palavra 0 convidadoAndré, informou
ia da CETESB em Ribeirão Preto tem como área de atunção territorialdê Ipui, São

Joaovim de Barra até Porto Ferreira e Sertãozinho até Santo Antonio da Alegria na divisa de
Mines Gems, ressaltando que a cidade de Batatais pertence a Regional de Franca,

pode ocorrer a notificação do infrator se for comprovado o nexo de causalidade.
Retornando a palava o vereador presidente, informou que a convidada Luciana Mobiciclea,

zação de exborização das cicloviase o estimulo na utilização das bicicletas pela
população, Neste sentido, o vereador presidente promoveu as explicações sobre a viagem que
realizou no anode 2019, pera as cidades colombianas de Medelin e Bogotá,o qual, constatou o

nto

em
20 anos de 1% para 20% das viagens de bicicleta pela população, realizando

considerações que estão gravadas de forma áudio visual. Com a palavra,
ialmente, O participante Luiz Gabriel, biólogo, agradeceu a oportunidade do se

manifestar, realizou comentários sobre a téenica utilizada pela secretaria municipal do Meio
Amibiante que no seu ponto devista está ultrapassada, mencionando outras questões dentre elas.

o seilarestamento que foram integralmente gravadas de forma audios

convidada Raquel, aposentada, fez os agradecimentos iniciais, e descreveu que na suainfância
soca do ano em Ri

rando

al, Presenciimente,

irão Preto, o clima era chuvoso e frio em razão dos cafezais que



arborização, lagoas de contenção para umidificar a cidade melhorando a
do ar, dentre outras considerações que foram integralmente gravadas de forraa

audiovisusl. Retomando a palavra O vereador presidente agradeceu a participação dos
Ídudos, e destecou sobre a implementação do Programa Ribeirão — (menos) três graus,

a necessidade da participação popular concedendo a palavra a convidada dra.
pare as considerações fineis. Com a a convidada dra Mariana Veres,

de que a saúde permeia todos os outros aspectos, seja: econômico, transporte,

“mente com relação ao meio ambiente, sendo que, é necessário, pessoas de coragem
pare implementar este conhecimento, ficando à disposição para eventusis esclarecimentos.
Com a palevra a convidada FernandaBergamini

Vicente
(assessora parlamentar) justificou adovereador membro Zerbinto por questão de saúde descrita em atestado médico.

o comentários sobre as informações apresentadas pela convidada dra. Mariana Veras,
ento 0 Poder Público Municipal sobre qual o valor da verba pública destinada peca

Retomando a palavra o vercador presidente realizou suas considerações finas,
ssfedssendo a partcipeção e a união de todos neste propósito, se dirigindo ao Prefeito

unisipa! no sentido de que nesta reunião, foram apresentados elementos técnicos de
ento a temática da qualidade doar, com isso, dispanibilizou este materialao Poder

ativo tomar as providências necessárias, principalmente porque a LDO para 2022 e PPA.
2025) não prevesm qualquerverba para a arborização, realizando outras considerações

sobre a questão. Por fim, nada mis havendo, nem interessados em se manifestar, o vereador
* enserrouareuniãoàs 6hS&min, tendo a mesma gravada em inteiro teor por mícia.

] que é arte integrante desta ata nofltermosda Resolução nº46/2018 disponibilizada
JP

É2QVONRSsskt-1S0Is e devidamente juntada

É)servidor designado, lavrei a presente ta
o vereador presidente, acompanhadaeintegrada

respetva listadepresença que integra à respectiva ata.
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