
Prefeitura Municipal de Rubeirão Preto
Estado de São Paula

Rubmrâu Preto, os de Julho de 2020.

Mmc nº SUDS/ÉDZD'CM

Senhor Presidente

Em atençân à sohmlação dessa E. Cámara Munmpm, relalwamenle
ao(s) REQUERIMENTOS) de Wmmaçãn Abawxomadºnna“), apresentadu(<)
Dem Vereaama) JEAN comum cumnnmos a dever de encammhar a Vossa
Excelência, em anexo, :úpxa(s) da(s) resposta(s) prestadas) pelo(s) ªtor(es)
compelentas) desta mumopahdaúe

sem uutm pamcular, aumvewamos a oportumdade para raterar .)
Vossa Excaêncwa os protestos de sua apreço & nlsklma mumeyação,
subscrevemos'nns

au "uma"!a. Mwm:mn

mewlo Gull "nm: womnznnamuo- w ru
ADM.

Atennosameme

WAN)»; LSPES

SECRFFAFUO DA CASA CIVIL

REQUERXMENTWS) Nº(s) 3529 e 3554/2020

A Sua Excexéma
LINCOLN FERNANDES
DD PRESIDENTE DA CÁMARA

Humm) Hmh: =,,



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Eshdo de São Paulo

Rubevrão Prem, os de Julho de 2020.

O(ícm nº suoã/znzorcM

Senhor Presldente

Em atenção 'a solicitação dessa Ev Câmara Mumcwvah relativamente
aa(s) nsquskmsmms) da Informação ahawxo reWacmnadMs), apresentano(s)
aew Vereador(a) JEAN comum cumonmos n uever de encammhar & Vossa
Excerênma, em anexo, cóp|a(s) da(s) resposta(s) prestada(s) pems) semr(es)
(ompeten(e(s) desta mumcmahnade

Sem nutre pamcular, aprovexlamos a oportumdade para reiterar a

Vossa ExceWÉnma os protestos de ma apreço e msm-za consmeração,
subscrevemoynos.

Alencwosamente

&»WANÉN LOPES
SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

REQUERIMENTO(S) Nº(s) 3329 3 3364/2020

A Sua Excewénma

LINCOLN FERNANDES

un, PRESIDENTE DA CÃMARA

RIBEIRÃO PREYO , sp
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Estado da São Paulo
FOLHA DE INFORMA A0

&.
FL

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto T"
nka-antºniª! C' * Yº

Aº !NB' EDUARDO
Valmar e Informar quanto ao suhmtadu

kº lªl- 01

lutam-mos que a (aeru- vvl sera vlitunada 9 mm sm nosso
«namo; quam» recapeamentoasfámco mnmrme mamada fnanceua

AH“.

Eouardo
Engsnhzl NH

Semana“: de o ; Pubhcas

Ali &? :!
Suu. humana Wniurmle dscpscho supra

cadasuo pam zlenmmeru;
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Prefeitura Municipal de Ribeirão PretoEscada de São Paula
FOLHA DE INFORMA ()
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,
I PREFEITURAMUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO

Secretana MunIpraI do Meio Ambiente
hummm; ., .“Miªuu-gum

"...,. Mumtlpl ld. RmciuiuPulo

nom/MMM llllllllllllllllllllllll
.º ., .....mmn-ª 8148—1/2019 Eªrãz'nânmm,“«nªemmm.

Ribeirão Prem,16 de Janeiro de 2020.

Prezado Senhor,

Vimos pelo presente, em atenção ao ofício supra referenmada,
Informar que esta secretaria emmu autorização para a extração de 01 uxempíar de

Amendoeírª, laminada na caIçada do ImóveI à Rua Washington Luiz, 945,

Informamos também que os serviços Ite extração se darão de

acordo com a programação da Coºrdenadoria de Limpeza Urbana.

Sendo o que se apresenta para a momento, renovamos nossas

votos de estima e consideração.

Atenmosamente,

Pm - Dra. Sonia Ville w. 5. de Dllvelra
SecretáriaMunicipal do Mel:: Amblentz

Ilmo. Senhor
Jean Caran
Vereadnr



PREFEITURAMÚNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO
Secretaria Municipaldo MeioAmbiente

.... as...“a.“me: .um".Sumiú» up ums-un
*

em.. um. .. ...mma, pm.,
ofíciº ".ª Ml/zozº-SMMA—S | lm "[ ""III" III

' ª n a mí n' «mmmRef. ºflcm n.- Blªx-ZIZOIQ :::, 1525253272le Nonne: «um
Admlnlnrxllvn.

Ríbelrão Prem, 03 de Vex/eram de 2020.

Prezado Senhor,

Vimos pelo presente, em menção ao ofício Supra refere/mado,
rene-rar a resposta encaminhada pelo Ofíciº n.9 020/2020 ' 'MA-S, datado
15/01/2020, & protocoíado nessa Câmara Municipal em 22/01/2020, cºnforme
cópia anexa,

Sendo o que se apresenta para o momento, ve: ouamos nossos
votos de emma & consideração,

Atenciosamente, ,

Profª. Dra. Sonia VilleW. 8. de Oliveira
Secyetária Mumcipal do MeloAmbiente

llm Senhor
lean Corauu
Vereadºr
: mm Mun gal de Ribeirão Prem ]



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estudo de ão Paulo ' "

Secretana Mummpal de Meio Ambiente
Laudo Técnico de Vismúas no Perímetro Urbano , EXTRAÇÓES

,Eu ço

Método-AvaliaçãoVisual de Árvores de Risco
A

» Espécie;
.rbàms
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Arca numa Púbhca . chztínumln 1. ('anmruumm .
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Prefeitura Municipªl de Ribeirão Fraps-É; ,

Estado de São Paulo
Secretaria Municipal de Meio Ambiente

Sadia .
Tronco noa/Lema !mncm'Lesões em galhos x
Mom/Seen .
Risco de Queda da árvore .

VegeunvEn/Érwniumn mmm "fªm-º" x
Pragas/Doencas .
Inclinação atípica. '—.Podndão Basa] _

'
rmDum-wMuriMWmlamx x

om: intensn tmn-gio epieórmicl, gnlhos fracos copa desfrgurmr

Fiação allen (Primária, SecundáriaJkrivaç/íal )(
Mum !Pusscia , Alma, )(
Canalizaçãº águam. esgoto .mf "'

“""º'ººªª ruim-m (nbrrnrulnrmimj-pzdrsnl x
ameaçam Projetos '

_
Rebaixamento de curas .
Planuo em tubo de concreta, ' .

ohrz: mniu próxinu no poste de energil. inlexfgrindn nl Elcio. exempllr inndequn'dn
pl" ulçxdu.

Emnçdn )(
Tmnsplnnte '

_ ,
Ab=mua de Cama cm Venn do caule
Elimmação de Mnho deºçuns
menção da rede de: cabos aéreos

Servicos Necesran'or, Poda de Conformação _

Poda de levªntamcmc de copa _

Poda de L'
Poda de Egulubno , _Galhos Pmdenm
Poda de szmxammm de Copª (ale' ! '3)

Sim )( Erpécíe mumu) muda de Rapid; de
. . , . pequenº parte, por ampla,““W"?“ “””"“ Qulrumcirl Rama nu (':sfil.

Não . Nã; hà apacoxfísico compatível.
Doacãn - ConformeDucummlo Anexo

,

Amparo Legal
Lei Complemenhr 2257/03 r 1515/04 - Código Municip-| de Mc' mhieme, [ri.] 75.Incisnx:
I—ummila



PrefeituraMunicipal de Ribeirão Pre
Estado de São Paulº

Secretaria Municipal de Meio Ambleme
)( !V , dino: » plrrimónin...

) x
m - risco A ngunnçl
v . pllntin-irrzguhr
vn- imyhnuçio empmndlmmtos... ; 1 vm. reform-x m. hmmm-;...

Vl - inmnn lóxlu

r) se-á pormm do Pmpneliricsºmº" ªº “"'?“
*

Dar «: por com Ila pmfmum

D:: apor conta dº Prºprietária )(“*me ""Cªmª” Dur-su por cama da Prefellum ,
44

OBS: A reposição deverá se dar no prazo de ate' 60 (sessenlz) dias após awexecuvãu da exmciu.

* Em lulon'xnçio lem vnudade por nl (um) .no . punir d.- dm da ma :mísyãu.

Tendo em vista o laudo técmco acvma, esta Secretaná Autosohmtada, mediante rºposição especxâcnda,no prazo indicado.
a a extração

Os scr/ico: de Extração saio efetuados pela qu— Coordenadoria de LimpezªUrb-ni, dentro da sua programação de serviços,
Ribeirão Pulo. 16/01/1010.&Eng“ Agr" Wilson Emilio dn Costa Jr.

SMMA-RP



uuinipul de Ribeirln Prem
PrehiluriM

Estado de saº Paulo _

FOLHA na INFORMACAO

Informal ao Nobre Edil que devido & pmdemia as vistorias em terrenos particulares

emªs providências.
mas incluídas na progrmação, para

as d

Ribeirão Preto. 29 de junho de 2020.

A4, “5%” ,

Má (: a A ªpr da sum
Supeniscra

Dep“) de F.;-cªma, Gena!

,féyAntonio (latim

Depto. de Fi<calizaçâa Geral
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EMM/asno PaAulliu mª—"Oª/JÓ/OÍ?XÓ? [ ÚLÍ

FOLHADE INFORMAÇÃO ,, Asw-#7“

A ASTEL

Informar ao Nobre Edil em relação a documentaçãº (fans de Alva-á de Licença : Lo—

calimção e da Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros e a Licença de Operação dª Socrmria Mu-

mmpal de Mem Ammann», o esíabelecimcnlc foium sub nº 123114.

Schre a perturbação do sossego púbiico. :) local foi intimado & paralisar em

17/05/2020. Posteriormeme vistoriamos & fim a: consumar a desobediência, em 27/06 por volta das
1 1:00hs = em 30/06 às 10:46hs. porém nãº havia perturbação.

Ribeirão Preto, 30 de junho de 2020.

M&M
Mar ap da llva

'

Supervisom
Depln, de Fiscallzzçãa Geni

Deplo. de Fiscalização Geral
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PrefeinunMunicipal de Ribeirãº“runSummª da Aammmmo 1& FOLHA DE INFORMACÃO 021020

% ,

afãMm/
Lnnssa ' _ rurula
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ASTEL

ÃASTEL:

Reiteramns informação prestada no
raquerimenlm 715, qual seja, o local
em quesmo não apresenta.
atualmente, condiçoes satisfatórias
para aplicação de demarcação viária, ,contudo. assim que executada a'recuperação no pavimento,inciuiremos a presente solicitação na
programação de servnços da
TRANSERF',

Em 02/07/2020

,
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PNC-Vlw] Mnmupzl de mmao Prem

mun nEmmmcxo
Processo: 2020 017313 6

Ribeirãº Prem. Dl (ie julho de 2020.

A ASTIIL

Retbreme zu requellmcnlo com? do
pmmg, chm Cmauc' sobre» “'Flscnlízação para a
“a um |»an Joseph Smxm um» das Cnlabru) m)mm Mmm- Alegre, segue:

o serviço Especixhzado de: Abordagemmm «img/Rv) mmª rondas por busca ama pro-
_Lamudn c ulcalóna no referido logradouro pubnm.
pm..»mcmcmc Abordando, quªndu hf. pesca em suma»
» n de um .m um. e armandommmvm; Salmuar. que awgum usuarios manel“ :mmm nãn .lderem aos serviços oferecidos. lembrando
uniu) mm vey aº nome Lair. que 3 Ass Encxa Sacval
nãº mm awvdudes de forma coercmva, cabendo do

& mmm) ndcru nu uno aos sarvlços que lhe sàn arma»a.»
Sugcnmo: encaminhar & CLL' - Cuordmndo—

m uk |,“an um,“ da necessidaú de limpeza doum mmc Vm mzlcrms demadns abandonados pur usu-
mxm

Xntgrnmm mxnbém e.. mmuhar .1 Guªrdaum Hummm]. pm mclmr o lncal em subs rondª»— de
, wgumncu púbhca, conmdbmndn«mm de um espaçoW" nammomo “."ch

lequer duwdn cslmuos a msposlção
*

.Mcuummvwme

Duemru du Dep namcnlo de Proteção
Samal Espana)

Marlene de Loren %:qquu
Assmann do SecuctxnoMummpnl

dz Assxslência Social

Informe-se ao Nobre Edil, que

estamos encaminhando o prpcesso



, Prefeitura Municipal de Rib rãn Preto V". Estado ds Sãu Paulo 1

'

FOLHA DE INFORMA A0
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Vlrmczr e informar quantum sohcnadu

AB CGP- 81

(quulmqs que ! refanda via lera msmnaaa & mama em nosso adesivo para eleudunenícemma. quem ao recapeamentº man-ca, conforme wanmaaaa MantenaAu
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! Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto 7" ' ' ' "
Eslido de São PauWo

FOLHA DE INFORMA AO *

nwuººbh cromºs “
L

A0 ENG“ EDUARDO

Vnnnw e mtormar quanto ao sellcihdo

Ao soP— 81

Informàmos que a referida wa será vlilorvada e moruvca em nossa cadastro para ansnmmemo %

oponuuu. quªnto ao mapeamentoasfálticº, mnhvme mamudade nnanoevraAll

Eduªrdo &
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Engenhai vu
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A0 GP . 4

Segun infommu confºrme as-puono supra
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Pauta

FOLHA DE INFORMA AO

Pmçlwon m “+ “ (DM

Ao INFRA-20:

Segue mfermeçâo

A Prefettura Munlclpal de Rubetrãa Preto,face a Decisão 4955/2015 do Tribunal RegionalFedetat da 3ª Reg-ae que decteya a rlegalidadeda Resorução Nurmakwa nº 414/2010 da ANEEL
e determme que as partes tequendas seabstenham de prattcar quaisquer atos tendentes
a transtenr e Systema de nummaçee púbhca
regtstraao como Ahvo tmomnzaee em Semço(AIS) para o mumcípm. não assumtu atwes ue
nummeçáe púbhca

Face ao suma exposw» o Mumczpto não
executa dvremmeme ms serviços relacionados a
numtnecão púbttce Vegtslrados mmo At-ve
lmobdlzado em Servnço WS) e permanece.executando serwços (eíªctcnados a tlummaçãopúbltca em praças, parques, meme,

1 monumentos, 'achadas e anns
: como na drssensa sobre a,responsabthdade a quem cabe a

*
respunsabvhdade da expeneãu ou ampliação do
parque de nummação públtca no Município.
também em dtscussão nº processoadmmlslrahvo nª 2018 00577134).
encammhamos a Secrelanz de Negaetos
Jurldrcos, conforme ainrdadu em reuntão
reabzada maqueta secretam o custo nª
062/2019—mfra 20 mm Retatóno de IluminaçãoPúbnca a nm de subsrdtar ação de timmar
contre a CPFL para que a mesma restabeWeçs a

, execução de Iodss as ºbras ou ações
. necessanas :; manulenoão, conservação.mamona e ampneçao de parque ou ststema de

ttummaçao do Mumcípto de Ribewãu Preto. mmeJa estabetecmo em cases análogos em outros
Mumclpms do Estado de são Fame,

Isto posto, estamos na aguamo de*

postumamente da Secretena de NegóetosJundvcns sobre as ações e dealsões tomadas
1

para esse um

VAO INFRA—$:

Segue Informada
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estadº de ' Paulº

— FOLHA DE INFORMA O
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Venkar & Informar quinta ao seummo

Luiz e' Soa mo
Assí me no

Suma de rãs 'bliues
/

A0 SOP- 51
,

'

Iumrmamos que & regadas vie sem vislonzdª & mduma em nosso cadastra para alencuhenlt; *epomm, «mm 50 mapeªmenío "me, conforme wabmdade «nanceva «AB.
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PrefeituraMunicipal de Ribeirão Preto
Estado de São Pauíu

mmwnvwª
'Ao INFRA-20:

IReueramos vnformaçâo que exxste Humvnaçâemslªlªdª e ESQÉ de acordo Cºm as NOMES ÍÉCHICBSda CPFL na Rua Teodumwrc Uchoa Nelo, não sendo
»

DOSSÍVeW ª substizuxção da lipo de lámpada NESSEmomento

cpm um .uma(um

*AO INFRA—5:

* Segue mrormadu
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Prefeitura Municipal
de Ribeirão Preto
Secretaria da Saúde

Processo nºv zummm 1

Solicilantz. CÁMARA MUNVGPAL DE RIBEIRÃO PRETO

Autor: Vemaaanean Daniel Comum
Assunm. Requenmenwnª zum/3358

Programa Mu par de DST/Aíds/TB/HV < &
Em calm/2020 3 ;am“

A SAÚDE 5
,

r

PreladuSanhur,
Informamos que nas dalzsde 19 de mam e os de junho furam reahzadas ações de !estagem

nas uessnas que estavam amlhidzs nª Cava do Bosque, SAIAF e Genma Popv devida à pruxwmwdade E

possibilidade de sumo naquexes locais

Em relação às pessoas em situação de lua (psx) que não são abrigadas, a eqmpe de

Consultório na Rua iai err-pueda durame e períuún da pandemm de forma a realizar busca awa,

urieuução de prevenção e me (amem!) de pessoas com suspevta de Cox/una e outras duenças

respiratórias nas praças e me de concentração dessas pessnas, inclusive na praça Schrmrdt. Em 15

dias : enunpe assísliu indwídualmenre 30 pessoas (com as mais dwersas demandas de saude,

inclusive sintomas respiratórios) e 184 m vrduos foram abordados coletivamente; atém díssu, pur

mein de dºações, a equipe tem distribuída m; de higiene e máscara; de barreira às PSR.
nuanm ans (este; pªra com-19, de acºrdo (um a Prammln Mummpal para Enfrenramenm

ao Nnvo Comnavirus, deve ser camada exame de rodas ni m duas com smmmas respxrat ios,

sendo que o tipo de exame vaí variar de açorda (um a pe da das smmmas Desta forma, todos os
sintomáticos devem um(umr uma unídade de saúde para avaluaçãa, xesragem e encaminhamento

para abrigzmemo s/n, As PSR que mam na Praça smímm, Praça Coração de Mana e também na

região da Baixada, são encaminhadas para avahaçãu e &estagem na um cer—rm, quando

apresentam sintomas respiratórios.

Mencrasameme,
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PrefeituraMunicipal de Ribeirão Preto
.;“ªªi Estadode ' Paulo

FOLHA DE NFORMAÇ
a
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AO SOPVS1

m os. na na; ,

Diante da lnlurmaçâo da Secretaria de Planejamento e Gesac
Púbhca, para cumprir a dirernz viária haverá necessidade de daapmpriaçâu.

Informamos ainda que não existem projetos executivos nesta
secrerarra, oors não há previsão orçamentária neste exercicio.

Em, 30/06/2020
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Prefeitura Municipal de Ribeím . P'eto
Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃOfw 1 multa—_
AOGF—4

Em atenção ao requerimento nª 003860
de autoria do vereador Jean Coraucl
Menace, solicnando paa segunda vez a
Hmpeza de entulho & lixo em torno do
Condomínio Wna Via None |» localizado
na Av. Eduardo Andlea Matarazzo nª
4535, no Bairro Campus
Elíseos/Ipiranga. Divisão de Limpeza
Públicª informa que, os serwços de
hmpeza de entmhos e lixos no reVerida
endereço ainda encontra—se com

« disponibilidade da demanda diéna 3
desta Divisão.

? Asvaroºªââàlo Neto
Chefe & Divisão de Limpeza Púohca
Cºordenadoria de Limpeza Urbana

Não" :



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de Sãº Pam)

FOLHA DE INFORMAÇÃO
a

&

vnocw / -r . * Assmann/Cammino

Ao FGPvS»

Informamos que não exrsre orevrsáo de commwdade da Rua Abiho Bidurln uma vez que
sua anenura lncxdlrá sobre área verde do loteamento Honzonre Verde No enranro, como
allemaliva de ngsção do barro até a marginal de Rodovra Anhanguera, Informamos que existe
a arremz viária para conlmuldade da Rua Dulce Pereira Bldunn até sua ligação com a Rua
Armandinu Seabra pessiblhlando assim uma outra conexão a marginal da Rodovia
Anhanguera

Sallentamas que sua abenura meme sobre àreas panrcurares e, ponanlo. sua
rmplanlação está conducuonada a uma fulura urbanização das áreas envotvrdas» por Iniciativa
de seus prupnelànos, ou à desapropriação das mesmas e execução oas obras por pane do
Poder Público,

No momento. não consta em nosso srsxema nenhum processo para uma eventual
construção no local
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Prefeitura Mum pll d. Ribeirão Prem ) º?FL. FIM DE AUTUAÇÃOÉ Santana dª Admímslraçao

FOLHA DE lNFORMACÃO *

02-2020

A ASTEL

informamos que a uso de ondulações
transversah às vias públicas como
dispasmvos redutores de velocidade só
deve ser adotada quando esgºtadas
todas as outras medidas de engenharia
de «afago associadas às de nsczlixação e,
desde que obedecidas as disposiçses
:nntidas na Resolução nº suº/2015 do
Conselho Nacional de Trânsito.
Esclarecemos ainda que, nos locais que
apresentam condições mmm peculiares
nu âmbito do sistema viária, ensejando
ela"/amante situações de risco, tem-se
aplicado smalixação de advertência e
regulamentação visando conscientizar e
a(enar os motoristas para a exlstência de
tais condições.

Em 01/07/2010
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Prefeilun Municip.-1 de Ribeirão Pretº
Sccmwu «.Admmmmin

FOLHA DE INFORMAÇÃO
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02-2020
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ÃASTEL:

Devido ao elevado número de sonmações
para a implantação de sinalização
semafúrica no sistema viário municipal,
Informamos que os Ievantamehtos
técnicos necessarios pava determinar a
viabilldade deste (Ipu de sinalização nº
local, continuam inseridos em nossa
programação de atividades e serão
realizadas opmmmeme.

Em 02/07/2020
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Prefeílura Municipal de Ribeirãº PremSemana da Administração

FOLHA DE INFORMAÇÃO

M
“%%;—

(». ra da : mm deu.».“acabaramASTEL ª
'

FARRPJAWEVW

A ASTEL:

Devido ao elevado número de solicitações
pam 3 Implantação de sinalização
semafórlca no sistema vlário municipal,
informamos que os levantamentos
técnicos necessários para determinar aviabilidade deste tipo de sinalização nolocal, continuam lnserl'dns em nossa
programação de atividades a Serão
realizados oponunameme.

Em 02/07/2010
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