
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Ribeirão Preto, 03 de Dezembro de 2019.

Ii Municipal de Ribeirão Preto
Ofício nº 4321/2019-CM ÍMN

Geral nº 18206/2019
Data: 05/12/2019 Horário: 08:54

Administrativo -
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) JORGE PARADA HURTADO 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 consideração,
subscrevemos-nos.

f Atenciosamente

SECRETÁRIO DA CASA CIVIL /

REQUERIMENTO(S) Nº(s) 7248 a 7250/2019

À Sua Excelência
LINCOLN FERNANDES

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA

RIBEIRÃO PRETO - SP
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sur da po cade ir, ais smPrefeitura Municipai-de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃO
FL

PROC.nO 4Bigesa|OInformação do PGP-13,

» do
Assinatúra/Carimbo

Informamosqueexistem diretrizes viárias contem;
No entanto,

considerado quandodo ato da elabóração do projeto dessas conexões viárias.Salientamos que a efetivação do projeto, por incidir sobre a faixa de domínio da ferrovia,depende de definição do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT)quanto à destinação dos ramais ferroviários existentes no nosso município.

plando a conexão das referidasvias.infórmamos que existe no local um assentamento precário que deverá ser

Peca
; e Urde.siaTº

CAL 96990-7
Ao NHRF (Heitor),

Para favor informar sobre o assentâmento
as questões de regularização fundiária.

Após ao PGP-10 para continuidade.

precário na região do pedido da inicial quanto

Pêca
e .



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

AO PGP+10:
Trata-se do núcleo urbano informal de baixa renda cadastrado no município

com o nome “Trilhos”, também conhecido como “Favela da Rio Pardo”.
Esse núcleo ocupa quase que exclusivamente área de domínio da união,

atualmente sob a propriedade do Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transportes ou da Secretaria de Patrimônio da União, sobre a qual não cabe
desapropriação promovida pelo município, já que o parágrafo 3º do artigo 2º do
Decreto Lei nº3.365 de 21 de junho de 1941 veda expressamente esse tipo de
situação.

Ademais, esse núcleo encofitra-se em fase de éstudos de viabilidade parainclusão no programa de regularização fundiária de interesse social e, caso seja
incluído, será elaborado plano de regularização que preveja as conexões viárias
essenciais, porém levando em conta hão apenás o sistema viário consolidado do
entorno, como também as características das farnílias e das construções existentes
na ocupação. Dessa forma, possíveis intervênções físicas serão planejadas para
causar a menor quantidade possível de reássentamento de famílias e, ao mesmo
tempo, a mitigação dos casos de maior vulnerabilidade social ou a substituição das
construções de maior precariedade, preservando, sempre que possível, as
habitações que oferecerem boas condições aos moradores.

Ribeirão Preto, 25 de novembro de 2019.

Heitor Kooji Mello Matsui
Arquiteto e Urbanista

Núcleo de Habitação e Regularização Fundiária
Sec.de Planejamento e Gestão Pública
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto Ã

Secretaria da Administração n.OB.. FIM RE AUTUAÇÃO

FOLHA DE INFORMACÃO 02-2019 Meter eOta Agente

A ASTEL

Informamos ao Nobre Edil que,
referente ao Requerimento n.º 007250,
no qual ementa: “Requer informações
sobre os canais disponibilizados pela
Prefeitura para informações, denúncias
e solicitações de serviços”, as
informações acham-se no site da
Prefeitura Municipal, no link

http:/Amww ribeiraopreto.sp.gov.br/port
alfprincipal/administracao-municipal .
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ANTONIO dg ABBOUD
Secretário Municipal da Casa Civil -
Substituto

4950

Modelo 6


