
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Ribeirão Preto, 19 de Março de 2020.

Ofício n° 4646/2020-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) LUCIANO MEGA 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, 
subscrevem os-nos.

Protocolo Geral n° 19504/2020 
Data: 23/03/2020 Horário: 09:14 

ADM -

Camara Municipal da Ribeirão Preto 

lllllll■llllllll

Atenciosamente

SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

REQUERIMENTO(S) N°(s) 1137 a 1139/2020

À Sua Excelência

LINCOLN FERNANDES
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA

RIBEIRÃO PRETO - SP
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Em atenção ac requerimento n° 001137 
de autoria co vereador Luciano Mega 
solicitando informações sobre o motive 
da não coleta do lado par ca Av. Ivc 
Pareschi, no Bairro Planalto Verde,, a 
Divisão de Limpeza Púolica informa que: 
a coleta domiciliar é realizada no setor 
que atende o referido endereço três 
vezes por semana ou seja nas terças, 
quintas feiras e aos sábados no período 
diurno Os serviços estão sendo 
realizados de forma regular nas duas 
vias da Av. Ivc Pareschi (lado par e lado 
ímpar dos imóveis), trata-se de que a 
Casa de Apoie - Projeto Gabi está 
localizada em um trecho da Avenida 
onde não existem outras edificações, e 
de acordo com a logística operacional de 
serviços executada pela empresa 
prestadora de Serviços Estre o 
recolhimento do lixo do loca! vem sendo 
realizado de forma manual peles 
coletores quando c caminhão de coleta 
está trafegando no lado ímpar que 
corresponde ao endereço da Casa de 
Apoio, se deslocam até o endereço e 
efetuam o recolhimento.

O Supervisor da equipe coietora 
entrou em contato com um 
'epresentante do local (Sr. Alex) para 
dirimir qualquer tipo de dúvíca. onde 
constatou que os serviços de coleta do 
ixo vêm sendo realizados regularmente 

três vezes por semana em dias 
alternados.

Chefe ca Seção de CqJeta. Des: nação 
e Tratamento ce Resíduos

Coordenadoria de Limpeza Urbana

Álvaro/Pá^azzolo Neto
Chefe da Divisão de Limpeza Púolica 
Coorcenadorüa de Limpeza Urbana

Ribeirão Preto, 12 de março de 2020.
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FLAViA ZANATO DE CARVALHO 
AGENTE DE FISCALIZAÇÃO 

FAZrÍG

À ASTEL

Ao Nobre Edil,

Conforme verificações procedidas junto ao empreendimento conhecido como 

“Quinta dos Ventos”, ficou constatado que a área em questão está loteada com a 
denominação de Terras de Florença, e os lançamentos tributários, IPTU, dos imóveis do 
referido loteamento realizadas nos termos dos artigos 160, inc. I 161, 168, 171, 178 ou 179 

do Código Tributário Municipal, e inc. I art. 2° da Lei Complementar 2.572/2012.

Os valores do metro quadrado do terreno estão de acordo com o apurado pela 
Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis, através dos Processos Administrativos 

02/2012/028330-8 e 02/2019/043271-0, atualizadas pelos Decretos 288/2014, 270/2015, 
363/2016, 323/2017, 322/2018 e 288/2019.

Quanto aos valores do metro quadrado do terreno, sugerimos a oitiva da 
Secretaria de Planejamento e Gestão Pública.

Ribeirão Preto, 17 de março de 2020.

FLAVIA ZANATO DE CARVALHO 
Agente de Fiscalização

/ -----
MARCOSFÜ^QUIM

Diretor do Departamento de Tributos Imobiliários

Informe-se ao Nobre Edil, que 
estamos encaminhando o processo 

......... ..... .

DorivahOartys de Oliveira
AssisteatWSritfico Tributário

Secrêtaria da Fazenda
PMRP
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