
ª Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Rvnevãn Pretº, 05 me Julho de 2020.

on'cm nª SDUGIZDZO-CM

Senhor Presmente

Em atenção à schntação dessa E Cãmara Munmnah rewamameme
ao(s) REQUERIMENTOG) de mlnrmaçãe amam relacionado(s), aoresentacms)
pelo vereadoda) LUIZ ANTONIO FRANÇA cumunmos O dever de enzammhar a

Vºssa Exceuênoa, em anexo, cama(s) na(s) resuusta(s) prestadas) pelo(s)
semr(es) competente(s) desta mumupahnade

Sem ºutfo particular, aprovewtamus a nponumdade para reiterar a
Vussa Excewénma os protestos oe ano apreço & distinta consmeração,
subscrevemumos
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SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

REQUERIMENTOS)Nº(s) 3816/2020 v
A Sua Excelénua
LINCOLN FERNANDES
DDV PRESIDENTE DA CÁMARA

RmtmÃo PRUO SP



ª Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Elmdo de São Pinlo

Ribeirão Preta, ma de Julho de 2020,

oficia nª EDGE/ZDZDVCM

sennor Presidente

Em atenção à suIicitação dessa E. Câmara Municipaw, relativamente
ao(s) REQUERIMENTOS) de informação abaixo reWanonadMs), apresentado(s)
uem Vereadnr(ª) LuIz ANTONIO FRANÇA cumprimos :) dever de encammhar a

Vossa Exteiênua, em anexo, (ópla(s) da(s) rsspusta(s) prestada(s) pelo(s)
seladas) competente(s) desla municipalidade

Sem outro particuiar, aprnveitamos & noortumdade para reiterar a

Vossa ExceWênUa os protestos de aiia apreço & mstmta (angideraçãa,
subscrevemns'ncs.

Atenciosamente

Manoª Lorªs
SECRETÁRIO DA cAsA CIVIL

REQUERIMENTOS) Nº(s) 3315/2020

A Sua Exoeléncwa
LINCOLN FERNANDES
DD. PRESIDENTE DA CAMARA

RIBEIRÃO PRETO , sv
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Informamns que estames
monumnde as compensações que possam
se adequar ao projeta em questão,

Ressaltamos que em 16/06/1020,
direcionamos uma campensação para a
Zºna 3, que cºmpreende a plªntio e
manutençãodesu mudasde essências de
cerrado, wnfotme dennidn no vrojezo de
Resuuraçãº Roma, e estamos
aguardando o comparecimento do
cumpmmissário, que |A fºi devidamente
camada por esta secrexaria, para ciêmia,
assinzm e exemçãp do compromisso.

kembrªmos que estamos em
período de seca, mºmento em que não é
possivel a realização de puanxios,
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