
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Ribeirão Preto, 10 de Janeiro de 2019.

Ofício nº 2933/2019-CM

Senhor Presidente

Em atenção à solicitação dessa E. Câmara Municipal, relativamente
ao(s) REQUERIMENTO(S) de informação abaixo relacionado(s), apresentado(s)
pelo Vereador(a) GLAUCIA BERENICE SANTOS DA SILVA cumprimos O dever de
encaminhar a Vossa Excelência, em anexo, cópia(s) da(s) resposta(s) prestada(s)
pelo(s) setor(es) competente(s) desta municipalidade.

Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para reiterar a
Vossa Excelência os protestos de alto apreço e distinta conSideraçao,
SLI bscrevemos-ª.l'lOS ámara
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REQUERIMENTO(S) Nº(s) 7183 e 7187/2018

Ã Sua Excelência
LINCOLN FERNANDES

DD. PRESIDENTE DA CÁMARA

RIBEIRÃO PRETO - sp



Seclclalía da Administração

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

FOLHA DE INFORMACÃO 1

MM., FIM DE AUTUAÇÃO

02—2018

ªgf/004%

%%

A ASTEL:

Item 01 - Informamos que a
Prefeitura executa serviços de roçada com
dois contratos.

lº « Contrato nº 167/2014, realiza
serviços de roçada de canteiros te rotatórias
de avenidas, com recolhimento e destinação
da massa verde

2º— Contrato nº 065/2Ól4, realiza
serviços de roçada em áreas públicas e
terrenos particulares que já foram autuados
pela Fiscalização Geral, neste contrato a
empresa realiza a recolha da massa verde em
20% do total contratado, esses 20%
geralmente é referente a áreas públicas perto
de próprios públicos ou dentro dos mesmos.

Ressaltamos que, para a nova
licitação a ser realizada este ano estará
previsto a recolha de 100% da massa verde
roçada. z

Item 02 — A empresa qile realiza &

roçada de canteiros e rotatórias ?de avenidas
recolhe em 100% a massa verde Íe tem prazo
de 48 horas, previsto no Edital LiCitatóriO.

z/_/ /c% Kºh/MX) ÁZ/zªcaa

Marcio Jose da Silva Júnior
Chefe Divisão de Resíduos Verdes
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AssínmuralCarimbn#
A ASTEL:

Informamos a Nobre Edil que os recursos
orçamentários das Administrações Públicas
em todas as esferas, Federal, Estadual eMunicipal, nem sempre são suficientes parao atendimento às demandas de investimentos
e custeio da Máquina Pública. O que muitocontribui de forma favorável com asAdministrações Municipais, são as Emendas
Parlamentares, viabilizadas pelos Senhores
Deputados, em muitas delas contando com aparticipação dos Nobres Vereadores dessaCasa de Leis, como é o caso das Emendas
para Reforma, Construção e Modernizaçãode Campos e Quadras esportivas, dentre
outras.

No início de 2019, estaremos
executando as demandas para o próximo
exercício, vinculadas à dotação orçamentáiada pasta, ocasião em que serão elencadas asprioridades e consequente avaliação da
possibilidade de atendimento ao pleito.
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Em atenção ao requerimento nº 007186
de autoria do vereada Gláucia Berenice,
solicitando informações sobre a roçada o
no Canteiro Central da Av. José Ferreira
de Meio, bairro Valentina Figueiredo, a
Divisão de Limpeza Pública informa que:
os serviços, corte da vegetação, capina
do meio fio, raspagem, varrição e a
coleta dos detritos provenientes destes
serviços da referida solicitação encontra—
se na programação para a 1ª quinzena

““ do mês de janeiro de 2019.

Ribeirão Preto, 28 de dezembrode 2018.

Edson Galan Mielii
Chefe da Divisãoªàe Limpeza Pública
Coordenadoria de Limpeza Urbana
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Em atenção ao requerimento nº 007187
de autoria da vereadora Glaucia
Berenice, solicitando informações sobre
a possibilidade de roçada em Praça
Pública, situada entre as Ruas José
Monteiro e José Paterno próximo a linha
do trem, bairro Adelino Simione, a
Divisão de Limpeza Pública informa que:
os serviços, corte da vegetação, capina
do meio fio, raspagem, varrição e a
ooieta dos detritos provenientes destes

“v“ serviços da referida solicitação encontra-
se na programação para a 1ª quinzena
,do mês de janeiro de 2019.

Ribeirão Preto, 28 de dezembrode 2018.
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