
Câmara Municipal de Ribei rão Preto
ÃO PERMANENTE DE

ETROPOLITANÍ

Aos 15 (quinze) diasdo mês de fevereiro de

2022.
às 10h, noPlenário da Câmara Municipal de Ribeirão

Preto. reuniuse à COMISSÃO PERMANENTE DE ASSUNTOS METROPOLITANOS, composta
pelos vereadores Mauricio Gasparini (Presidente), [sor Oliveira (vice-presidente) e Gláucia Berenice

devidamente nomeados através do atoda presidência nº21/2022. Iniciando a reunidoo vereador

presidente da Comissão justificou a ausência da vereadora membro Gláucia Berenice que se encontra

afastada dos trabalhos parlamentares em razãode estar contaminada por COVID-I9, e que o vereador

membro x Dliveira emrará posteriormente de forma remota na reunião. Feito isso. convidou para
PM Chefe da Casa Militar « Coordenador Estadua! de

le Alexandre Monclus Romanck: Ten.CeLPM Diretor do
compor à mesa de trabalhos os senhores: Ci

Proteção e Defesa Civil—Comandan

edDepartamento Estadual de Proteçã a Civil Fauzi Salim Catib; Ten. CeLLPM Comandante do 3º

BEM é Coordenador Regional da Defesa Civil Rodrigo Quintino: representando o P

de Ribeirão Preto Duarte Nogueira Filho e Coordenador da Defesa Civil de RibeirãoPreto GCM Ti
Caldeira; Presidente do Conselho da Regido Metropolitana prefeito da cidade de Batatais Juninho. Por

to Municipal

jnte, mencionou sobr sidade de serem obedecidos os protocolos da OMS—Organização
Mundial da Saúde, oriemando à utilização de máscaras e distanciamento social. Ato comtinuo foi

executado o Ilino Nacional Brasileiro. O vereador presidente em suas considerações e agradecimentos.

inicias. enalteceu a presença dos participantes. informando que o pres
coorganizado pelo Parlamento Re

Civil Sua cidade
BPM e Coordenador Regi

gianal Metropolitano, sendo que, o tema desta reunidoé: "Defesa
à preparada? ”, a qual, terá como palestrante o Ten.CePM Comandante do 3º

al da Defesa Civ Rodrigo Quintino. Feito isso, concedeu a palavra dos.
sgrantesda mesa de trabalho. Com a palavra Cel! ndre Manclus

após os agradecimentos e saudações incisis, destacou que esta reuniaé um dia impar paraa
Defesa Civil Regional, porque trará a população o conceito pertinente a Defesa Civil, consignando sabre
a ferramenta de aviso via SMS 40199 onde pode cadastrar o CEPda localidade. lançamento do APP
edefesaspalera” compatível tanto para iphone quanto android servindo como instrumento de alertas.

antes da ocorrência de eventos cat astróficos, Retomando a palavra o vereadorpresidente solicitou para
grarem como extensão da mesa de trabalho os senhores(a) prefeitos: Alex Moretini da cidade de

da Rocha Filho
da cidade de Cássia dos Coqueiros e o vereador é vice-presideme do Parlamento Regional

Cojuru: Marco AntonioBasílioda cidade de Santa Cruz da Esperança: Euripedes Jon

Metropolitano Cartão do Som. Destacando a presença dos vereadorus(ay: Leandro Moretti Serrano,

Dalva Siqueira e AguinaldoJosé de Souzada cidade de Jantinópolis: Francisca Neto e Alberto Coelho

da cidade de Santa Rosa de Viterbo: Márcia Cristina da Silva e Gonçala da Silva Marcelo da cidade de

Pradiópolis: Osmmir Muniz da cidade de Sã0 Simão: Haroldo José Aleixo da

c

dos senhores(a): Antonio Salim Neto membro e Lu

lado de Nuporanga: ris.
lo Valadares da cidade de Morro Agudo: Além disso.alves da Silvada cidade de Brodosqui: Le

ciano Perzuto coordenador da Defesa Civil da cidade
e Serrana:

Elenice
Marqueti seeretávia da Defesa Civil de São Simão; Vanderson Camisl secretária do

Ns Amen de Cravinhos representando nesa reuniãoo pref municipal Itamar Gomes ato:
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eira (coordenador da Defesa Civil da cidade de Tambaú): Sandro More

secretário municipal de Seg gueiras: Dori América (suplente de vereador da

Luiz Carlos de O

rança da cidade de Pita

cidade de Porno Ferreira)erepresentante da RKM Sistemas (inovação tecnológica para as cidades) bem

“como da participação remota do Superintendente da Gt Mde Ribeirão Preto Domingos Fortuna. Em ato
contínuo, o vereador presidente promoveu à leitura do currículo do palestrante desta reunião. Cc

palavra o palestrante Ten.CelLPM Rodéiga Quintino, após as saudações e agrade
destacou que esta reunião trata-se de momento históricopara a Defesa Civil da Região Metropolitana de
Ribeirão Preto, em razão da presença de inúmeros representantes das cidades que a compõem,
demonstrando interesse e importância do tema da Defesa Civil. ti

parte integrante desta at

cional de Proteção e Defesa €

ndo a palestra mencionou que ser
apresentada por meio de slides que destacando as seguintes informações
Organiza il conforme lei federal nº12.608/201çãoda Sistema

SINPDEC (organização atual) ressaltando que não há Ierarquia ente os integrantes do Sistema: Como

a Defesa Civil se pre a para enfrentar os desastres (prevenção, mit

MS 40199; serviça de previsão do

tema. disponhel em

aslefesagivi ap gos br instrumentos=de-identificacanede-riscos?): explicação

Gerenciamento de Emergências): portal SP ALERTA (aewspalena sp,
Segura: Programa Construindo Cidades Resilientes da ONU: Prep:

ação, preparação, resposta e

recuperação): prevençãoe mitigação (identificação de riscos alerta:
tempo e boletins metcorológicos pm o

sobre o Centro de
wub): Programa Escala +

ão (ireinamentos): Programa de
Aparelhamento (compreendido por DI) caminhonete, tanque de água com bomba de altapressão e

baixa vasão para utilizar no combate a pequenos incêndios): Ações de Resposta com parcerias dentre

sj: Kit de ajuda
limpeza); Centrode Voluntariado (Escoteiros do Brasil,

eles: IPT (Institutode Pesquisa Teenológica) e IPA (Institutode Pesquisas Ambient

Humanitária (feminino e masculino, be

Caras — Arquidiocesana de SãoPaulo: Igreja Advemista do Sétima Dia entre outros): Recuperação com
Obras (composto com 44 convênios assinados em 2021 e investimento de R$22:000:000,00) com

previsão para este ano de 2022 de R$30.000.000.00 « o Lema: “A Defesa Civil protege vo

Retomandoa palavra o vereador presidente da CP Maurício Gaspari após agradecer a apresentação do

convidado, consignou a pre ga na reunião: prefeito municipal Dirceu Bris Panoda cidade de Américo

Brasiliense: membrosdos Bombeiros Unidos Sem Fronteiras: presidente do Rotary Club RibeirãoPreto
- Irajá Rosemeire Aparecida de Mello: entre outros participantes idemi -ados na lista de presença da

suida solicitou ao vice-presidente do Partamento Rá

ia da mesa dos trabalhos, Comapalavra o vereador

presidente primeiramente manifestou seus agradecimentos ao trabalho realizado pelo Ten.CelPM

Comandante do 3º BPM é Coordenador Regional da Defesa Civil Rodrigo Quintino bem como pela

GCM (Guarda Civil Metropolitana) mencionando sua experiê
sentido, conelamou para os representantes da Defesa Civ

onal Metropolitano Carlãodo Som,

que assumisse momentancamente a pres

a pessoal com a Defesa Civil Neste

egurança Públicase unirem em prol da

Política Pública Municipal e Metropolitana. para estabelecer sinengia entre as cidades da Regilo e

Macrorregião Metropolitana de RibeirãoPreto no enfrentamento das mudanças climáticas Feito isso, o
vereador presidente relatou a síntese dos fatos que motivou a entrega ao Diploma de Honra aoMérito.
promovendo a leitura do curriculo da homenageado é ent indo o referido Diploma de Honra ao

AL

Iê
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tana de Ribeirão Preto. Com a palavra o homenageado Capitão PM, Elias
niz3, realizou suas considerações e agradecimentos pela homenagem do diploma

Mérito da Região Metropol
Bonfim Aguiar d

recebido, Retomando a presidência da mesade trabalhos o vercador Maurício Gaspari. informou que
será aberta a plenária (palavra) dos presentes na Reunião, para apresentarem eventuais questionamentos,
Coma palavea o prefeito Alex Moretini da cidade de Cajuru após os
reiteroua importância da Defesa Civil, destacando a realização da obra na ponte de Cajuru pela Dee

Civil e estão a

radecimentos e saudaç

vardandoo envio dos kits « demais informações. Retomando a palavrao vereador

presidente esclareceu que sob o comando da Cel PM Comandante Alexandre Monclus Romanek,
estabeleceu a divisor de águas para a Defesa Civil, o qual, na sus

mentária de R$5.000.000.00 para R$30.000,000,00 neste ano de 2022. Comà palavra oprefeito
Eurípedes Jorge da Rocha Eilho da cidade de Cássia dos Coqueiros, após os agradecimentos e

saudações, destacoua importância da Defesa Civil. Coma palavra o vereador

estão conseguiu aumentara verba

do Somda cidade

de Altinópolis, persuntou como funcionao programa de aparelhamento no fomecimento dos Kits. Com

a palavra o CeLPM Comandante Alexandre Monclus Romanck. promoveu as explicações sobre o
o da De de

qual seguindo quesitos estratégicos « mensuráveis foi realizado o rinqueamento dos municipios mais.
programa de aporelhame sa Civil, no semtidode que a priori realização de obras, pelo

necessitados de obras. O segundo momento são os equipamentos. solicitando ao Cel. Quinino à

realização de ranqueamento das necessidades dos municípios desta Região Metropolitana referem

viaturas e equipamentos para que seja atendido alguns municípios da re jo. Retomando a palavra o
vereador presidente agradeceu ao Cel.PM Romanck por esta decisão, mencionando que por força de

emendas parlamentares as cidades de Santa Rita do Passa Quatro. Porto Ferreira, Taquaritinga,
à Civil. ComaMiguelópolis e Américo Brasiliense serto contempladas por equipamentos da Def

palavra o prefeito Juninho da cidade de Batatais, apósos ag destacou aimentos e consideraç

importância da discussão desse tema no Parlamento Regional, Isso, segundo ele, faz com que a região

seja beneficiada, e a cidade de Batatais. que tem 180 anos, e só agora passa à equipar sua Defesa Civil

Aponta que issoécomum em Municípios menores, e que agora, nos últimos tempos, com toda essa

alteração climática e muitos incêndios em toda região, muitas geadas, e agora enchentes em cidades que
até então nãoocorria, fez com que o tema da Defesa Civil se tomasse muita important  Parabenizando

ainda o Cap. PM Elias Bonfim, todos as policiais presentes, destacando otrabalho da Polícia Miliar
na região, Mencionando a instalação da Estação de Bombeiros Militares no município de Batatais que
atenderá toda microrregião. Aguarda queaRegião Metropolitana tenha. em breve. sua agé

fundo metropolitano necessários para investimentos na região. Com a palavra, o

Coordenador de Defesa Civil de Ri jrão Preto € neste ato representandooPrefeito Duarte Nogueira

apósos agradecimentos e considerações, fez o resumosobre à atuação da setor na cidade de Ribeirão

Preto. Apontandoa importância da Defesa Civil, e a necessidade de agir em união, cooperação e

trabalho conjunto de todos. em qualquer siluação adversa que possamos enfrentar. Coma palavra

Cel PM Romanck (Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil)após agradecimentos e

considerações finais, destacou que todos podem contar sempre com a Defesa Civil. e todos enventam à

tude desse eventopara a região de Ribeirão Preto, Observa que o Govemador João Dória é um
U

as
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homem preocupado comas questões da Defesa Civil, e em todo O interior do Estado temos
investimentos e nenhum Município será =deixado para tris”, salienta. Ao final, observa que todos
podem contar com a Defesa Civil Estadual, Retomandoo vereador presidente Maurício Gaspari
ressaltou a magnitude desse encomiro, dando início a grande política pública de DefesaCivil e

peatocotará nesta Casa, o Pavjeto de Lei do Dia Municipal da Defesa Civil, que será comemorado no dia
imeiro de março, e a partir de hoje essa data será referência a todos que atuam nessa área,

aponta Mauricio, Destaverdadeiros heróis que oportunamente informaráa data « tema da próxima
reunião do Parlamento Regional Metropolitano de Ribeirio Preto, infarmações que constarão das redes

em suas cidades, a discussão da importância do tema da Defesasociais, Pedindoque todos desperte

Civil. E que a partir do próximo mês, a agenda do Parlamento será mensal e itinerante, sendo realizado

em outras cidades, Destacando que o resultado da última reunião do Parlamento Metropolitano. que
debateu a saúde pós Pandemia em Ribeirão Preto, coma presença de representantes dos govemos

de em mãos do governador João Doria e vice-municipal e estadual foi gerado um documento entre
governador Rodrigo Garcia. Sendo que, em janeiro de 2022 decorrente deste documento ovice-
governador comunicou orepasse de R$ 33.000,000.00 pelo Governo do Estado para o Hospital das

Clinicas de Ribeirão Preto, Por conseguinte, o vereador presidente informou que desta reunião de hoje
será elaborado um novo docatm+constando os regue pessoxlmeme na
Casa Militar e Palácio das Bandeirantes com issoorientou que toda região encaminhe as necessidades
de equipamentos para Defesa Civil endereçados ao seu gabinete, que isso será formalizado neste

idoe Casa Militar, Feito isso, nada mais havendo a informar edocumemo, jo Governo do E:

delibera, nem interessados em se manifestar, o vereadorpresidente da CP solicitou a ex

a Ribeisão P

autiovisual que

çãodoHino
sãoe cando a reuniãoàs 12h:09vin.. sendo gravada em inteiro teor por mídia

partgimegrante desta ata nos termos da Resolução Cameralnº462018 disponibilizada
no canal hups:/hvwy ente comsateh?N=SK6Z ALL IZ e devidamente juntada aos autos, Eu, Luiz

idaeFermando Peres ( 7 ) servidor designado lavei a presente a que depois de lda, conf
lor presidente da  Comissi6 Peryanente, sendo a lista de presençaaprovado, vai assíuda pelo ve

documento integrante da respectiva ata .

MAURÍCIO GASPARINsieda Comst emanaAospotes”)


