
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Ribeirão Preto, 05 de Fevereiro de 2020.

Ofício nº 4531/2020-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) MARCOS ANDRÉ PAPA 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.

a Municipªl de Ribeirão Prem

cÍlmÍllllllllllllllllllllll
Protocolo Geral nº 190.12/2020
Data: “TIM/2020 Horário: 09:24

Admlnlsirallvo -

Atenciosamente

( /
, /Wave?fª/

SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

REQUERIMENTO(S) COMPLEMENTAÇÃO Nº(s) 8432 e 8436/2019

Ã Sua Excelência
LINCOLN FERNANDES
DD. PRESIDENTE DA CÁMARA

RIBEIRÃO PRETO - SP
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Estado de São Paulo
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Quanto à solicitação de construção de 2 passarelas sobre a rodovia José Fregonesi esta
divisão, no âmbito de suas atribuições, não vê óbice quanto a construção desses dispositivos de
travessias, uma vez que elas melhorarão aas condições de mobilidade de pedestres na região.

No entanto, não temos maiores informações quanto da localização pretendida dessas 2
passarelas, uma vez que existe a solicitação demandada de construção em 2 pontos. Portanto,
para que possamos fazer uma análise mais detalhada ne
o nobre edil díª—591 ! - .

considerações a respeito ou ate prop lo
No que pese essas informações, podemosjá adiantar algumas considerações:

«— o A instalação das passarelas só poderá ser implantada pela PMRP se seus acessos
se localizarem em áreas públicas municipais, ou seja, em vias marginais que sejam
vias públicas oficiais de domínio municipal. Caso as áreas de implantação sejam de
propriedade do DER, caberá ao governo do Estado de São Paulo a implantação das
mesmas;

' Mesmo que as passarelas estejam sobre área pública municipal, será necessária
aprovação no DER uma vez que ela cruzará a Rodovia José Fregonesi, de
propriedade estadual;

o Para realização dos projetos e estudos para implantação de tais passarelas,ggc3_s
,definição de suas localizag-ies',: sugerimos encaminhar às Secretaria—de Obras
Públicas esecretaria de Governoiquanto ao interesse derealização detaisxobras;

' Para realização das aprovações será necessário apresentação de levantamento
planialtimétrico a ser solicitado à Secretaria de Obras Públicas;

. Com levantamento em mãos, caberá à Divisão de Projetos de Obras Públicas (PGP—

? 15) da Secretaria de Planejamento e Gestão Públicas a definição de estudo para
depois disso realização das aprovações pertinentes nos órgãos externos (DER).

Para prosseguimento.
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