
a Prefeitura Municupal de Ribeirão Preto
Eãmdo de São Plulo

Rmewrão Preta, 05 de Juma de zum

Oiicwo nª SUIi/ZUZD-CM

senhor Presrdenm

Em atenção à saunzaçãa dessa E Cámara Munmpal, reWahvamente

ao(s) REQUERIMENTOG) de anormação abawxc relaciºnado(s), apresentado(5)
pelo Vereadnr(a) ORLANDO FESDTI mmpnmos :: dever de encanunnar a vossa
ExceWênna, em anexo, cama(s) da(s) resoostals) prestana(s) venus) semr(es)
mmpetenle(s) aesxa mummpahdade,

Sem nutre pamcular. aumveuamos a apunumdane para rewterar a
vossa Excewênma os nrntesws de em apreçº e msuma consmeraçâo,
subscrevemoynus.
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Atencmsa mente

MN LOPES
SECRETÁRIO DA CASA CIVIL ]

REQUERIMENTOS) COMPLEMENTAÇÃONº(s) Hummm

A Sua Excmênma
LINCOLN FERNANDES
DD. PRESIDENTE DA CÁMARA
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Prefeitura Municipal de
Estªdo de São Paulo

Rmerrãa Preto, 08 de mm; na 2020,

Ofmu nº son/2020704

Senhor Presndenle

Em atenção à solmtação dessa E, Câmara Mumcupm, remmamente
ao(s) REQUERIMENTCXS) de míormaçãu anarxu relacwouadnc), apresentado“)
oem Vereadur(a) ORLANDO PESOTI cumpnmos o dever de encaminhar a Vussa
Excelênna, em anexo, cóp4a(5) da(s) resposta(s) prestada(s) news) setor(es)
competentes) desta mumcrpahaade.

Sem outro Dartlcmar, apravertamos a uportumaade para rertsrar &

Vussa Excelênma os protestos de ama apreço e mstmla cnnsldevação,
subscrevemosmus

Atencmsamente

K & L
Mamªs? LOPES

SECRHÁRIO DA CASA CML

REQUERIMENTO(S) COMPLEMENTAÇÃONº(s) 3227/2020

A Sua Excelência
LINCOLN FERNANDES
DD. PRESIDENTE DA CÁMARA

RlBEIRÃO PREro , sp
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ªajª/ara mani.
iª
[joel de Qióeírão gela

eslada de 540 98.10

mmm 1»mm mm, mm vmar;qto moh ou mem.

uma mudamªe tamanha-lag
no eu travessa Seabra em as um-ln 9.00 metros da mente para a &

Luxª “Ma :» pro »

tem adida: a earth—ann
turn Av. Rio PMO,
mmaumnm, .» mannmvmmeuávonlde ladº directo com ao." meu-os, cona-mundo com ina rena-mente de mmm do ar. Mundo Bruno:»; no: Mu
em?,OO mm:: em: ., encantam! tmessasmra; e/dº lado esqui-zadº cun ªº 00 uma enfrentandº eu Sma rem-
nascnnte do prom-XM da Mundo mason. tªrem eaw ['
da promºcao aº =v “. zzz—nuam. Mamma—an ae
186,00 metros quadrados
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PrefeituraMunicipal d Ribeirão PretoEstado de São 8qu
Leonardo Im “umFDLNA DE INFOR '

.“ Am,. Ion.mmmr—Uq— “mmm... Eemm.m,»PRO D O 0 ME 47
Autumn/Camba

Ao Pºp-13 ª
Trata-se de via pública, conforme

documentos que seguem Favor Informa
quanto às diretrizes viárias, conforme foi a ,
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PrefeituraMunicipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

zªgª: FOLHA DE INFonMFALiçÃn &
em... 02,90, 067 umª lo iemªjiemo

PGP-10

Informamos que não existe direm'z viária para conexão da Travessa Seabra com o
trecho da Avenida Rio Pardo existente no local que é a via marginal centro-bairrº da Via
Expressa Rio Pardo. Essa cºnexão não acontecerá porque existe no Plano Viário do
Município (LC 2204/07) previsão de alargamenm e duplicação da Avenida Rio Pardo ao
longo da linha férrea para consolidação de uma via expressa, a Traiessa Seabra fara
conexão com a via marginal oposta à que está executada atualmente, fazendo o sentido de
circulação bairro-centro, no entanto. essa conexão depende da implantação da via expressa
Rio Pardo.

Salientamos que a efetivação do projeto. por incidir sobre a faixa de dominio da
ferrovia, depende de definição do Departamento Nacional de infraesrrurura de Transporte;
(DNIT) quanto à destinação dos ramais ferroviários existentes no nosso município.
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