
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Ribeirão Preto, 17 de Janeiro de 2019.

Ofício nº 2957/2019—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) GLÁUCIA 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
subscrevemos nos. Câmara MunicipaldeRibeirão Pretto

ProtocoloGeral nº 13073/2019
Data: 18/01/2019 Horário: 15:39

Administrativo -

/ Atenciosamente

REQUERIMENTO(S) Nº(s) 7245, 7247 & 7249/2018

A Sua Excelência
LINCOLN FERNANDES

DD. PRESIDENTE DA CAMARA

RIBEIRÃO PRETO - sp
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Processo nº 02/18.048583-7
Solicitante:CÁMARA MUNlCIPAL DE RlBElRÃO PRETO
Autor: Vereadora Gláucia Berenice

Divisão de Vigilância Ambiental em Saúde
Em 11/01/2019

A SAÚDE 5

Prezado Senhor,

Em atendimento ao requerimento da !lma. Vereadora Gláucia Berenice, estivemos na

Rua Estudante Flávio Roberto Aguilar, Planalto Verde, para verificação do problema relatado com

pombos no local.

Observamos grande número de pombos na esquina da Rua Estudante Flávio Roberto

Aguilar com a Rua Deolinda Carvalho Bim. Além disso, por toda a área há pombos sobrevoando as

casas, e pousando nos telhados e na fiação da rede elétrica, A quantidade de animais é grande e

representa risco a saúde dos moradores do entorno.

Figura 1: (A) — População de pombos na esquina da Rua Estudante Flávio Roberto Aguilar com Rua Deolinda
Carvalho Bim (B)- Pombos na fiação da rede elétrica e no telhado das casas %W
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Vistoriamosos imóveis da Rua Estudante Flávio Roberto Aguilar, nª 356 e 150 e da Rua

Deolinda Carvalho Bim, nª 300 para orientações quanto às medidas preventivas que devem ser

adotadas para evitar a permanência de pombos em seus imóveis e para evitar as doenças transmitidas

por esses animais. Todos os moradores afirmaram que ninguém oferece alimentos diretamente aos
pombos.

Entretanto observamos que os pombos estavam agrupados na esquina se
alimentando de grãos, como sementes de girassol e quirela de milho. Através do escoamento de água

na rua, verificamos que esses grãos são provenientes de um imóvel localizado na Rua Deolinda

Carvalho Bim, nº 310. De fora do imóvel é perceptível a vocalização de diferentes espécies de aves,

indicando que provavelmente no imóvel há um criadouro de aves. Assim, quando o local e' lavado, a

água junto com os restos de grãos escoa para a rua e para na esquina, sendo um potencial atrativo

para os pombos.

Tentamos realizar vistoria nesse imóvel nos dias 09 e 10 de janeiro de 2019, porém
não fomos atendidos. Percebemos que havia movimentação de pessoas, entretanto não abriram a

porta. Segundo o cadastro na Secretaria Municipal da Fazenda, o imóvel esta' em nome de Michelle

Fernanda de Carvalho Presoto e Marcos Aurélio Presoto. O objetivo de nossa vistoria seria orientar os

proprietários a evitar que esses grãos fiquem expostos ou sejam jogados em via pública, e

conquentemente,deixem de atrair e alimentar os pombos.
Ressalto que o hábito de fornecer alimentos para pombos acarreta desequilibrio

populacionai com proliferação excessiva dessas aves, desencadeando problemas para o meio
ambiente e afetando a qualidade de vida das pessoas. Em locais onde há fartura de alimentos, ocorre
aumento da reprodução e, portanto, aumento da população de pombos.

O manejo da popuiação de pombos deve ser realizado através da redução de maneira
graduai de abrigo e de fontes de alimentação. Toda atividade desenvolvida deve ser cuidadosamente
planejada, para evitar a morte das aves ou o seu sofrimento, obedecendo aos artigos 29 a 32 da Lei

Federal nº 9.605 de fevereiro de 1998



%llªiâ n&WWW—www

à?)
Secretaria da Saúde

Prefeitura Municipalde Ribeirão Pret
Estado de São Paulo

www.saude.ribeiraoprctospgovbr

Figura (A—B) — Escoamento de água com grãos como quirela de milho e sementes de girassol, provenientes do
imovel localizado na Rua Deolinda Carvalho Bim, nº 310. Esses grãos estão servindo como fonte de alimento para
os pombos.

Desta forma, esgotadas as tentativas de vistorias no local, e considerando o risco à

saude que a população vizinha está exposta, estamos encaminhando à Divisão de Vigilância Sanitária

para que o proprietário do imóvel localizado na Rua Deolinda Carvalho Bim, nª 310 seia notif'cado e se
responsabilize por não ofertar alimentos aos pombos. Sendo o que se apresenta para o momento
coloco—me a disposição para maiores esclarecimentos.

&& &&Roàlérztainy'AngoOmã/edo
Bio/oqa ' fz

Divisão de Vigilância Amb/'

BJ _,
r

ZA;A7r'7tíre/nvm/emSotúcj

,;/



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Secretaria da Administração

FOLHA DE INFORMAÇÃO

FIM DE AUTUAÇÃO

029,018
;

v /”ºvªr: L («í . “%;—53((L 'I, Nº € («V ª ªº QV“

«(x./ªª.") 33—43

1) ;wenº“?

?á—ÇEBX &?«rs3%.
ÁS» iG zm 925

mxm-nmwnmuuna. 5:36 (lí)
A. mh >?"wi

Ca ião “rf na ff» fw ªº“fá/V “

º 109$ij AJ:; .,

mim;—ma

Modelo 6



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Secretaria da Administração FLC;É

.....
FIM DE AUTUAÇAO

FOLHA DE INFORMAÇÃO 02—2018
'

asª???» R$ » fx

(« / -
a;" 4

ª ] &,JÇL—Vºªªjª ("A/)deu v ªmeª '
«Jaw—fê (% np '(wa fªina? ”Tí—"“ª ”' ”º"
Ú

/
€£$?“ %%

“

%%%&);sz
“(ªfim %“

Modelo 6



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Secretaria da Administração

FOLHA DE INFORMAÇÃO

TVZ, FIM DE AUTUAÇÃO

KAM RID-aia
a;,

mm—

'vª &&ng (>?
õyíkíãllullx

SLO
( _

ww»?

&“

“nãº.“/CAD“) AGA”? “&

ªm& . & ,,

Wanna Sumatra && Saªmi,
Eng' àgrõmm

DW. ªmas & Famues PúnêâcosWifi?Mwm Uttar?“

Modelo 6


