
Estado de São Pauloms Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Ribeirão Preto, 20 de Fevereiro de 2020.

Ofício nº 4549/2020-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) RODRIGO SIMÕES 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. o
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Guarda Civil Municipal
de Ribeirão Preto

FOLHA DE INFORMAÇÃO Lucilane TurçalelogatasSecretária JE ncia

Em, 23/01/2020

À Astel

Em atenção a solicitação, venho

informar que a Guarda Civil Metropolitana, realizou

vistoria no local conforme relatório em anexo.

Informo ainda que a GCM ira

intensificar o patrulhamento no localCLLoelaWaaci
Superintendente

Larissa Mara Parolo
Chefe da Divisão de
Elaboração Legislativa
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AO SEMASS:

Segue resposta à ASTEL para prosseguimento!

A,A >Marlene Domingues dos Santos,
Diretora do Departamento Social Especial
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Prezados/as:

O local citado é constituído pelas margens do
Córrego Ribeirão Preto, no espaço urbanizado (até a
Rua Primo Tronco) e o ainda não urbanizado, que
divide-se em Bambu, Fernandinho e Matinha, como é
conhecida entre os que frequenta o local. No espaço
urbanizado a presença de pessoas em situação de rua
é menor e mais aleatória, mas que constitui área de
passagem entre os que se movem, ida ou vinda, entre
a Avenida Caramuru e os espaços supra citados e os
Terminais Rodoviário e Urbanos, Centro da Cidade e
Baixada e Praça Schmidt e Praça do Pronto Socorro
ao lado.

Os espaços daquele local, não urbanizados ainda,
conhecidos, no sentido do contra fluxo das águas do
córrego, como: Bambu entre a Rua Primo Tronco e
Rua João Rossiti, Fernandinho, entre a Rua João
Rossiti e Avenida Pio XIl/João Fiuza, e Matinha
destas últimas até a Avenida Luzitana, incluindo
Travessa Tuiuti, Rua Eduardo Soares de Azevedo
(aos fundos dos Condomínios verticais da Avenida
Caramuru,no bairro da República), são áreas de uso
pelo pessoal em situação de rua, para o uso e abuso
do consumo de substâncias psicoativas, notadamente
o Crack, na sua maioria financiados por esmolas e
assistencialismos oferecidos aos usuários na Avenida
Caramuru, sinaleiros de confluências e imediações, e
na região do entorno da Rodoviária Central. Não há
histórico de ocupação para moradia daqueles locais,
mas para o uso de drogas, tão somente, tendo alguns
que ali permanecem por maior tempo, porquanto
conseguem obter recursos para financiar tal prática,
com facilidade, como já dito pela mendicância nas
imediações, em especial Av. Caramuru, ou de
pequenos delitos ou trabalhos, em especial na região

| da baixada e centro da cidade.

Dentro do possível e quando a garantia de segurança
da equipe é possível, é feita abordagem nestes locais,
e identificação dos usuários que permitem que isto
ocorra, e embora haja grande resistência a adesão
voluntária aos serviços oferecidos, notadamente
socioassistenciais e de saúde, eventualmente se
obtém êxito. Ali também tem sido encontrado, ou
referenciado o local de encontro de pessoas
procuradas por famílias, porque estavam
desaparecidas, o que normalmente é feito sob

mediação do SEAS/RP.

A Policia Militar também tem realizado
eventualmente operações naqueles locais, tendo,
inclusive, numa dela, apreendido uma família que
explorava o tráfico de drogas no local, assim como
operações na Praça Schmidt e imediações da
Rodoviária, onde, também foi feita apreensão de um
comerciante do Shopping Rodoviária que tinha a
mesma prática. A GCM tem mantido uma base
permanente no local, coibindo muito o tráfico e
outras práticas delituosas no local,
O SEAS/RP tem apontado no diagnóstico situacional
que edita em atualização periodicamente, e já
informou a municipalidade a situação do local que na
realidade se amplia, também para a rotatória da
Avenida 1º de maio, início da Avenida do Café,
Alamedas Botafogo e Tupy, e Barracões antigo
Ceagesp no início da Avenida Bandeirantes, nos
quais, até onde se sabe, o tráfico é alimentado em
uma ponta por traficantes do Núcleo de Favela das
Mangueiras e do outro (o local citado na indagação)
por traficantes do Jardins Marchesi e Progresso,
sobre os quais até onde se sabe, há investigação
permanente e contínua policial, e em operações,
alguns tem sido apreendidos e apresentados ao
Ministério Público para denuncia e ao Poder
Judiciário para processo judicial.
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