
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Ribeirão Preto, 05 de Fevereiro de 2020.

Ofício nº 4530/2020-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) JEAN CORAUCI 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.

Câmara Municipal de Ribeirão Praia

Protocolo Geral nª 1901Dl2020
Data: 10/02/2020 Horário: 09:23

Administrallvo -

Atenciosamente

, a/X ,!NICMOAÉV /'SECRETÁRIO
DA CASA CIVIL U

REQUERIMENTO(S) COMPLEMENTAÇÃO Nº(s) 8413 e 8422/2019

A Sua Excelência
LINCOLN FERNANDES

DD. PRESIDENTE DA CÃMARA

RIBEIRÃO PRETO - SP
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AREA DECLARADA DE TILIDADE PUBLICA QUANDO DA
ABERTURA DA . DE PROPRIEDADE DE
QU!NTINO FACCI (ENTRE AS RUAS ITALIA, SERTAOZINHO,
ARGENTINA) PARTE DOS LOTES 1, 2, 3, 4, 6 DA QUADRA 70 DA
VILA ELISA — MATRICULAS 39.048. 39.049. 39.050. 39.051, 39.052,
DECRETO 66/2001
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DECRETO Nº 065

.
DE 30 DE MARÇO DE 2001

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA

PARTE DE GLEBA OCUPADA PELA
“ ABERTURA DA AVENIDA ANTÓNIO

COSTA E SILVA, DD DENOMINADO

. ' LOTEAMENTO “VILA ELISA", LOCA-

LIZADO_ NESTE MUNICÍPIO DE
RIBEIRAO PRETO, PARA FIM DE

', DESAPROPRIAÇÃO AMIGÁVEL OU
JUDICIAL
ANTONlO PALOCCI FILHO, Preleito

- Municipal de Ribeirão Preto, no uso as
atribuiçõesquelhesãoconleridaspeloanigo
71, XXI. da Lei Orgânica do Munlolpio e
,artigo zªdo Decreto-Lei Federal nº 3365.
de 21 de Junho de i94t,

» DECRETA:
A Artigo tº — Fica declarado de utilidade

pública, para lins de desapropriação,

ªmigável oujudicial, parte de
imóvel situado

este Municipio, localizada entre as ruas
Sorocaba, França, Argentina. Pindamo-
nhangaba, Bélgica, destinado à abertura
de via pública. a seguir descrito:

I - Um terreno urbano, situado nesta
cidade, com as seguintes medidas e
confrontações: Inicia-so em ponto situado
noalinhamentopredialdaAvenidaMarechal
Costa e Silva, distante 42,33 da Rua
Argentina; deste ponto dellete a direita em
curva e segue pelo alinhamento predial,
ladopar da numeração da Avenida Marechal
CostasSilvanadistAnciadetªãnemetros;

deste ponto deflete à esquerda conando o
leito da Avenida Marechal Costa e Siva na
distância de 44,00 metros; deste ponto
detieteàesquerda esegue peloalinhamento

' predial.ladoÍmpardanumeraçãodaAvenida
arechat Costa e Silva em curva na

, _
distância de 130,83 metros; deste ponto

. dellete à esquerda cortando o leito da
Avenida Marechal CostaeSilva nadistancia

' de 50,30 metros, até atingir oponto onde
- teve inicio e tem lim a presente descrição

perimetrica que acusou uma area de
4.557,63metrosquadrados.depropriedade
de Quintino Faocie outra el ou sucessores,
objeto de parte da matricula nº 39.655,
registrada junto ao tº Canário de Registro
de Imoveis desta cidade.
Artigo 2º - Os recursos necessários para

a execução deste decreto correrão por
conta da expropriante, que poderá alegar,
em qualquertãe do respectivo processo, a
urgênciadequetrataoartigo40,doDecreto<
Lei nº 3.365. de 21 de junho de 1.941,
alterado pela Lei nª2.786, de 21 de maio
de 1.956.

PODER EXECUTIVO

Adiga 3ª - Este decreto entrará em vigor

na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
ANTÓNIO FALOCCI FlLHO

Prefeito Munlcipal
DONIZETI DE CARVALHO ROSA
Secretário de Governo
JUSCELINO ANTÓNIO DOURADO

Secretário da Casa Civil

VERA LÚCIA ZANEl'l'l
Procuradora Geral do Municipio
NELSON ROCHA AUGUSTO
Sec.de Plan, e Gestão Ambiental
MARIA CRISTINA GAMElRO E SILVA

Secretária da Administração
Cód 06 0390-1

DECRETO um' 3,3)
De,;o DE MAR 0 DE 2001

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA OS

LOTES 01, 02, 03, 04, 4759 06 DA OUA-

DRA 70 DO DENOMINADO LOTEA-

MENTO “VILA ELISA", LOCALIZADO

NESTE MUNICIPIO DE RIBEIRÃO

PRETO, PARA FIM DE DESAPRO—

PRIAçÃa AMIGÁVEL ou JUDICIAL
ANTÓNlO PALOCCI FILHO, PreIeito

Municipal de Ribeirão Preto, no uso as
atribuiçõesquelhesãooonleridaspeioartigo
71, xxr. da Lei Orgânica do Municipio e
artigo 2“ do Decreto—Lei Federal nº 3.365.

de N de Junho de | 941,
DECRETA: .

Artigo tº - Ficam declarados de utilidade ;

pública. para tins de desapropriação,?
amigável ou judicial. os imóveis situados

neste Municipio, destinados avia pública. a'
seguir descritos:

! -, Um terreno urbano. situado nesta
cidade, oomlrente para a Rua Sertãozinho,
constituido pelo lote 01 da quadra 70, da
Vila Elisa, medindo t0,00 metros de frente

e lundos, por 34,00 metros da frente aos
lundos. de ambos os lados, controntando

de um lado com o lote nª 2, de outro lado

com a Rua Argentina e nos fundos com o
lote nº 10, depropriedade de Quintino Faocl

eoutraelousunessores,objetodamatrtcula
nº39.047.1ºCanoriode Registro de lmóve's,

tl — Um terreno urbano, situado nesta
cidadecom lrente paraa Rua Sertãozinho,
constituido pelo lote 02 da quadra 70. da

Vila Elisa, medindo 10,00 metros de Irente

e fundos. por 34,00 metros da Irente aos
fundos, de ambos os lados, conirontando

pelo lado direito de quem da rua olha o.
terreno com o lote 1. do outro lado, oi

Diário Oficial

esquerdo, com o lote 03 e nos fundos com

o lote nª 10, de propriedade de Quintino

Faoci e outra M ou sucessores, objeto da

matricula nº39.046, 1ªCartório de Registro
de imóveis.

Ill - Um terreno urbano, situado nesta
cidade, com trente para a Rua Senãozinho,
constituído pelo lote 03 da quadra 70, da

Vila Elisa, medindo 10,00 metros de trente
e fundos, por 34,00 metros da Irente aos
lundos, de ambos os lados. conlrontando

pelo lado direito de quem da rua olha o

terreno com o lote 2, do outro lado, o

esquerdo, com o lote 04 e nos Iundos com

o lote nª 10, de propriedade de Quintino

Faoci e outra el ou sucessores, objeto da
matrícula nº39.049, tºCanório de Registro

de Imóveis.
lV - Um terreno urbano. situado nesta

cidade, com frente para a Rua Sertãozinho,
constituído pelo lote 04 da quadra 70. da
Vila Elisa. medindo 10,00 metros de trente
e fundos. por 34,00 metros da trente aos
lundos, de ambos os ladossconlrontando
pelo lado direito de quem“ da me olha o

terreno com o lote 3. do outro lado. o

esquerdo. com o lote 05 e nos fundos dom

o lote nº 10, de propriedade de Quintino

Facci e outra a ou sucessores. objeto de
matricula nº 39.050 - tº CRI.
V - Um terreno urbano, situado nesta

cidade, com lrente para a Rua Sertãozinho.

constituido pelo lote 05 da quadra 70, da
Vila Elisa, medindo 10,00 metros de lrente

“e lundos, por 34,00 metros da Irente aos
'tundos, de ambos os lados. conlrontando
'pelo lado direito de quem'da rua olha o

terreno com o lote 4, do ªoutro lado. *o

esquerdo, com o Iole 05 e nos lundos com
parte dos lotes 10, 11, de propriedade de

Quintino Facci e outra el ou sucessores.
objeto da matrícula n“ 39.051 - 1ª CRI.

VI - Um terreno urbano,“ situado nesta
cidade, oomtrente para a Rita Sertãozinho.
constituido pelo lote 06 daºquadra 70. da
Vila Elisa. medindo 10,00 metros de frente

e tundos, por 34,00 metros da frente aos
tundos. de ambos os lado",, controntanrlo

pelo lado direito de quem' da me olha o

terreno com o lote 5. do" outro lado. o

esquerdo. com o lote 07 e nos fundos com

o lote nº 11. de propriedade de Quintino

Facci e outra el ou sucesàores, objeto da
matrícula nº 39.052 - tº CRI.

Artigo 29 - Os recursos necessários para
a execução deste decreto correrão por
conta da expropriante, que poderá alegar,

' em qualquertase do respehtivo processo, a
“

urgência de que trataoarlig'n 40. do Decreto-

seg...—,,.
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Estado de São Paulo
FOLHA DE INFORMAÇÃO

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

PROC 02 / 2019 /047692-0 ©Z

Leonard outeiro Tavares
Ag. Admin. - se dos Top. Numeração
Secretaria de PI

Asslnalural Carimbo

Gestão Púhilca PGP-23

Ao PGP—13

O Trecho em questão foi declarado de

utilidade pública, conforme documentos que

seguem
17/01/2020

Leonardo Monteiro Tavares
Ag. Admin. _ Seção Dados Top. Numeração
Secretaria de Planej. E Gestão Pública PGM:
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LEGENDA

sxsmvm VIÁRIO A IMPLANTAR

VIA EXISTENTE

NOTAS:

Lei.

- Esta Diretriz é parte integrante do Plano Wario do Município
(LC 2204/07) e , portanto, de observância obrigatória conforme disposto no parágrafo 1“ do artigo 2D da referida

- Atender ao artigo 63 da lei complementar 2157/07, referente ao comprimento máximo de quadra.

- É obrigatória a implantação de ciclovia bidirecional ao longo do canteiro central das avenidas.

SECRETARIA nz PLANEJANEMOeC-ESTÃO PÚBLICA
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Daia: 22/01/2020 SI ESCALA Maunwz mma-mzww zum/m (Sul: uma»! 04)



LEGENDA

SISTEMA vrÁmo AWAR
mmm

NOTAS:

Lei,

- Esta Diretriz é parte integrante do Plano Viário do Município
(LC 2204/07) e , portanto, de observância obrigatória conforme disposto no parágrafo 1" do artigo 2“ da referida

- Atender ao artigo 63 da lei complementar 2157/07, referente ao comprimento máximo de quadra.

- É obrigatória a implantação de ciclovia bidirecional ao longo do canteiro central das avenidas.

SECRETARIA DE PLANHAMINTO : GESTÃO PÚBLICA
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃO
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

| FOLHA DE INFORMAÇÃO .
FL

PROC. Nº “215011 Asinalural Carimbo

A0 SOP-1 [)

Tomamos ciência quanto aç Igcai ter sido Çeciarado de utilidade

pública, mas esta secretaria hão tem conhecimento se a área já é de propriedade da

P.M.R.P., pois nãº foi anexada a escritura da posse das áreas necessárias para fins de

abertura das vias,
.Todavia se for de dominio público, 'a mesma entrará na

programação no aguardo de dotação orçamentária.
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo
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