EMENTA REQUER INFORMAÇÕES ACERCA DA
FISCALIZAÇÃO NO LOCAL CEDIDO
PARA CONCESSÃO DE ACORDO COM
AS LEIS Nº 2870 DE 2018 E Nº 2853 DE
2018, CONFORME ESPECIFICA.
SENHOR PRESIDENTE
Apresento à consideração da Casa o seguinte:
CONSIDERANDO o poder fiscalizatório do Legislativo
CONSIDERANDO o princípio da transparência regente da administração direta
e indireta segundo o artigo 37 da Constituição Federal;
CONSIDERANDO a Lei de Acesso à Informações (Lei 12.527/2011) e o
Decreto Municipal 172/2012;
CONSIDERANDO a Lei Nº 2853 de 2018 que dispõe sobre a concessão de
direito real de uso de imóvel de propriedade do município;
CONSIDERANDO a Lei Nº 2870 de 2018 que altera a redação do art. 5º da Lei
Complementar Nº 2853, onde está previsto que a concessionária tem o compromisso de
realizar o tratamento urbanístico e paisagístico; instalação de iluminação, instalação de bancos,
lixeiras, aparelhos de ginásticas e brinquedos para as crianças; implantação de calçadas
externas e passeios internos; e manutenção periódica e conservação dos equipamentos
instalados;
CONSIDERANDO o dever de fiscalização do executivo sobre o cumprimento
dos compromissos firmados conforme os depostos nos artigos das Leis Nº 2870 de 2018 e Nº
2853 de 2018;
REQUEIRO,
na forma regimental,
Que sejam oficiados o Ilmo. Sr. Antônio Duarte Nogueira Junior, Prefeito
Municipal, e o Ilmo. Sr. Ricardo Aguiar, secretário da Casa Civil de Ribeirão Preto, para que
apresentem informações a respeito da fiscalização no local cedido para concessão de acordo
com as Leis Nº 2870 de 2018 e Nº 2853 de 2018, em especifico:
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REQUERIMENTO Nº 3654/2022

1. Quando foi feita, pelo poder público municipal, a última avaliação e/ou
fiscalização do local cedido para concessão nos termos das leis supracitadas
afim de averiguar o cumprimento dos compromissos firmados entre o poder
público municipal e a iniciativa privada?
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3. Quais as ações tomadas pelo poder executivo municipal para solucionar os
problemas no local mencionado de:
a. Abandono do imóvel;
b. Local com mato alto, lixo e estilhaços de vidro, podendo causar
proliferação de animais peçonhentos e acidentes para pessoas e
crianças que frequentam o local;
c. Alta circulação de pessoas em situação de rua, necessitando de
acolhimento e serviços sociais;
Caso não exista as informações solicitadas acima de forma centralizada, requeiro
que a prefeitura oficie todos os órgãos da administração pública, direta e indiretamente,
solicitando essas informações de forma individualizada.
E que, aprovado pelo Egrégio Plenário, seja encaminhado o presente ao
Excelentíssimo Prefeito de Ribeirão Preto, Antônio Duarte Nogueira, para que determine
providências imediatas para o que foi solicitado.
Sala das Sessões, 17 de maio de 2022

DUDA HIDALGO
VEREADORA

REQUERIMENTO Nº 3654/2022 - Protocolo nº 13725/2022 recebido em 17/05/2022 13:04:08 - Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por Maria Eduarda Alencar Hidalgo
Para validar o documento, leia o código QR ou acesse https://legislativo2.camararibeiraopreto.sp.gov.br/conferir_assinatura e informe o código 805E-2B74-8371-BA05.

2. Munícipes aferiram e enviaram fotos (estas que seguem em anexo à este
requerimento) para o gabinete desta Edil afirmando que o local se encontra
abandonado. O que a prefeitura tem feito para atribuir função social para o
local?
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ANEXO 2

ANEXO 3
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ANEXO 5

ANEXO 6
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