
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Ribeirão Preto, 19 de Março de 2020.

Ofício n° 4656/2020-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) ORLANDO PESOTI 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 da Ribeirão Prato
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Protocolo Geral n° 19514/2020 
Data: 23/03/2020 Horário: 09:21

ADM -

Atenciosamente

REQUERIMENTO(S) COMPLEMENTAÇÃO N°(s) 189/2020

À Sua Excelência

LINCOLN FERNANDES

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA 

RIBEIRÃO PRETO - SP
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Coordenadoria de Limpeza Urbana 
Divisão de Praças e Parques Públicos

Processo n° 2020.005448.8
Requerimento nc 000189 

Praça Abrão Assed 
Vereador Orlando Pesoti

Informações

Com relação às atribuições desta Divisão, informamos que a praça em 
questão recebeu o serviço de corte do gramado em janeiro, abril, junho e 
outubro de 2019 dentro da programação setorial. Esclarecemos também que a 
empresa Contratada, mesmo havendo demonstrado interesse na prorrogação 
do contrato após o finai dos 12 (doze) primeiros meses (inclusive com 
apresentação de carta de anuência), alterou a posição pela não renovação 
con vnicando esta Divisão 30 dias antes do término do contrato, que se 
fina izou em 21/02/2020.

Desta forma foi dado andamento nos trâmites para contratação 
emergencial pelo período de 90 dias (Processo de Compras 083/2020), assim 
corne nos procedimentos normais para nova contratação pelo período de 12 
meses, prorrogáveis por até 60 meses.

A previsão de novo atendimento depende, desta forma, do andamento 
dos processos licitatórios citados acima, mais especificamente em relação ao 
emergencial.

Quanto às demais solicitações encaminhe-se à Secretaria de 
Infra estrutura, SEMAS e GCM.

11 de março de 2020.

EffgMtgrcãfiòs Henrique Alonso Toldo 
Divisão de Praças e Parques Públicos
Coordenadoria de Limpeza Urbana
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Lanssa Mara Parolo 
Chefe da Divisão de 

Elaboração Legislativa 
ASTEL



Em, 17/03/2020

À Astel

Em atenção ao requerimento do 
nobre Vereador, informo que a Guarda Civil 
Metropolitana faz rondas periódicas ao longo do 
das Ruas de nossa Cidade, sempre que nos 
deslocamos de um prédio Unidade de Saúde ou 
praça pública municipal também atuamos na 
prevenção de crimes e violência.

Igualmente, informo que a GCM 
faz patrulhamentos periódicos na praça no entanto, 
diante da solicitação de Vossa Senhoria, será 
determinado às VTR's GCM para que se atentem 
aos problemas alegados e intensifiquem o 
patrulhamento na PRAÇA ABRÃO ASSED NO 
BAIRRO VILA ALBERTINA

Outrossim, sugiro que essa 
solicitação seja também encaminhada a POLICIA 
MILITAR, que é o órgão responsável pelo 
policiamento ostensivo e a preservação da ordem 
pública (parágrafo 5o, artigo 144 da Constituição 
Federal).

Ademais nos colocamos à 
disposição em nossa Central de Comunicações e 
Monitoramento - CECOM GCM, que pode ser 
acionada diuturnamente através dos telefones 
153 ou 3632-4747 em que serão encaminhadas 
viaturas para atendimento das solicitações.

Aproveito o ensejo para externar 
protestos de elevada estima e distinta consideração 
colocando me à disposição para o que for 
necessário. ________ ____

MôhieadaCosta^Necciól í 
Superintendente

SEGUE(M) JUNTADO(S; AjS) FL(S) PROC N°

Data

Assinatura / Carimbo


