
ª Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Eshdo de Sin Pluto

Amaurâo P(eto, 08 de Julho de 2020

omº nª Sma/zumch

Senhor Presmeme

Em atençãu à soncuaçáo dessª E Câmara «mmm, relanvamenle
ao(s) REQUERIMENTms) de mformação abaixa revacwnaaqs), apresentadas)
uem Vereadar(a) MARCOS ANDRÉ PAPA (umpnmos :) dever de encammhar a
Vossa Excelêncwa, em anexo, (água“) da(s) respºsta(s) prestadas) Delas)
sandes) cumpstenlns) desta mummpahdace

Sem uulrn particular, aprnvenamos a ouonunvuade cam rmterar ª
vossa ExceWênma ns prolesms de ano apreço & dlslmta conswderaçâo,
subscrevemos nas. uma numa. a. Rm no vma

Fvomcolo uu'-| n' ions/zon
Dau- mamou Huvlno « m

ADM .

Atenoosanwme

Nmohopxhs
SiCREYÁRIO DA CASA CIVIL

REQUERIMENTOS)COMPLEMENTAÇÃONº(s) 3236/20ch

A Sua Exleiénma
LINCOLN FERNANDES

DD PRESIDENTE DA CAMARA

NuLmÃo r'nuu :P



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Eimdo de São Paulo

RIbewân Pretº, os de um de 2020

Mm nº 5012/2020»CM

Senhor Preswdente

Em atenção a sohcwtaçãc dessa E Câmara Munmpal, remuvamente
ao(s) REQUERIMENTOS) de Informaçãº abaIxn relanunadu(s), apresentados)
gem Vereaama) MARCOS ANDRÉ PAPA cumpnmos a dever de encamlnhar &

Vossa Excelência, em anexo, càums) da(s) respºsta(s) urestada(s) news)
setor(es) competente“) desta mummpahdade

Sem nutre DamcuWar, aproveitamos a oportuwdade para rElterar &

Vossa ExceWêncIa os protestos ae em apreço e mstmta Emnswderaçâc,
suuscrevemosmcs.

Mencmsamente

NIcANoxP.LOPE

sEcRErÁRIo DA CASA CIVIL

uREQUERIMENTms)COMPLEMENTAÇÃONº(s) 3236/2020

A Sua Excelêncra
LINcoIN FERNANDES
DD. PRESIDENTE DA CÁMARA

RIBEIRÃO PRETO , SP
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PrefeituraMunicipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMA () ' “me MM
d

2029
rr & “carrºça “diª;? = “ *

PROCANZEE [mªgiª TS Iªi [de
« ru.»

r

r

Ã ASTEL:

Segue informação com Rincão no solrcmrdo:

lu Resposu anual sobre o pmo pm e
rembclccimznlo do miço de coleta :
deslínução adequada dos rem—luas
plovunimles da massa verde no muuicípvo
Hawem' outro pregão. rm as emymsns Sºrín
mumimeme chamndas para nasumir ::
serviço?

Informamos que mm pm 0 camara de
prooessamcnlo de resíduºs verdes sem
deslivuçáu anªl ambientalmente adequada
quanto para () commo de pºda, emm
de árvoms : coleta de mama: vegelms
em logradouros públicos, foram mamadas
as dem primem empresas por mxm
de ciass lização pm assumirem os
mim ponªnlo não hºuve vmeress: das
mesmas, Desta forma. foi imundo um
novo processº Iwuslôno pªra mm, o:
smiçes Saldo assim, não é possixel
Informar um prazo exam pala
Mabelecimenw dos serviços, pois este
depende do andamento das nnvns
licitações.

5) Como dzve proceda a munícipe que
neccssiu do smiçe de coleta de massa
werdenaudlde?
() munícvpe que uecesslur do smrço de
cama de massa verdem ci 4d: deve abnr
um solicitaçãº nnvés do lelefnne lss &

aguardar o mendinmnu. Se pogsnel. mm
realizar o saw ço de podª : enmção de
árvºres até () msmbelecimemo das
s=niços Informamos mas que dcwdo zw
íwiamenlo wmal, decretada em razao da
pandemia do Caramuru,, dwersns
servldores encolumm-se afasuaos : c
(uma: mente de mâu de obra almvés de
comum com « pcmlenc'ráriª de educando;
do rzgime semiabenn foi paralisada.
dificultando a formaçãº de equipe:
próprias da P.M.R.P. pala ; =xecuçãu do
senlço. Atualmenlc & PNLR P dnpõe de
duas equipes com dois na ' hões pan
valerder Inda a cidade. sendo prin ada a
calm emerggnclal em locais que ofereçam
rise) & população (locais que possam

m um Www
mmm:w

5)

amar deram-ey atrapalhando trânsito)
em Iocms que prestam serum e::encms
(hmmm sf peixes de saude) nu muros
wears segundo necessidade & auhaçâo *

previ pela Dvwsân de Residuos Verdes

Cmun se cncnnua » situação do espaço
men.—,do nu xransborda mumupM vara o
recebvmemlo dª massa verde pªra
prueessmenwª

Deudo à puralxsacão do commo d:
procezsnmemo de resldum rerdcs em
destinação Gua! ambientalmente adequada
e zapnçu reservada no rmrskrrrrdr»
municipal pm o mccbrmem dc mm
xerde :stá mao. umam que a PM R ?
não põe de maquinª pmprla pam
mm)-ação do material. Por um razão estão
:llspensas as autºrizaçõeí pªra amam no
Incxl pm terceiros e o tem está
remar-uno atualmente apenas o mmenal
vegetal colendo pelas equipes d» P M R |-
Ocorreu um mcêndm nn mm lm dia
19/05'2020 » & ?.ka P rem trabalhada na
comeuçâo da mesmo com cslmnhão pipa e
com audio do Corpo de Bombmms r

as cnmn xm acondlclonamenlu da ;

malerlzl armas de maquluann rmpmmdo 1

pela Secrexana da Infrarslmmra
Informnmos que encomm—se em
andamento um pmceno pan. compra de !

maquinario para mtumção de mmm
verdes pela F M R V,

Em 02 úcjulho de 2020


