
= Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Ribeirão Preto, 18 de Janeiro de 2021.

amara Municipal de Ribeirão PretoME ii.
Protocolo Geral nº 229/2021

Senhor Presidente Data; 22/01/2021 Horário: 09:52

Em atenção à solicitação dessa E. Câmara Municipal, relativamente
ao(s) REQUERIMENTO(S) de informação abaixo relacionado(s), apresentado(s)
pelo Vereador(a) JEAN CORAUCI 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.

Atenciosamente

REQUERIMENTO(S) Nº(s) 10163 a 10225/2020

À Sua Excelência
ALESSANDRO MARACA

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA

RIBEIRÃO PRETO - SP



ao requerimento do Nobre Edil

b -M. Ferreira

ASTEL

Em, 14/01/2021

Do Superintendente
Para Astel

Em atenção à indicação do nobre

Metropolitana faz rondas periódicas por todo

o bairro Cristo Redentor e sempre que
há

deslocamento de um prédio ou praça pública

em patrulhamento preventivo, contribui para

a prevenção de crimes e violência nas ruas de

nossa cidade.
Outrossim, informo que a Guarda

Civil Metropolitana, irá continuar

intensificando os patrulhamentos preventivos

no local.
Ademais, havendo qualquer tipo de

ocorrência, a Guarda Civil Metropolitana

está à disposição dos munícipes por meio da

Central de Comunicações e Monitoramento

CECOM-GCM, que pode ser acionada

diutumamente através dos telefones 153 ou

3632-4747. Noticiado o problema, será

encaminhada viatura para atendimento.

Aproveito o ense) jo para externar

protestos de elevada estima e distinta

consideração. /

Segue para verificação e manifestação, quanto

Chefe da Divisão de Elaboração Legislativa

vereador, informo que a Guarda Civil
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo '

FOLHA DE INFORMAÇÃO ]

FL

proc NS RM +34. > oY

AO ENGº EDUARDO

Verificar e informar quanto ao solicitado.

AO SOP- 10
.

“

Informamos que a referida via, será vistoriada e incluída em nosso cadastro para atendimento
oportuno, quanto ao recapeamento asfáltico, conforme viabilidade financeira.

Att. :

Eduardo Gteggi
Engenheiro Civil

Secretaria delQbras Públicas

AOGP-4

Segue informado conforme despacho supra.
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AO ENGº EDUARDO

Verificar e informar quanto ao solicitado.
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AO SOP- 10

Informamos que a referida via será vistoriada e incluída em nosso cadastro para atendimento
oportuno, quanto ao recapeamento asfáltico, conforme viabilidade financeira. .

Att. : .
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Segue informado conforme despacho supra.
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AO ENGº EDUARDO

Verificar e informar quanto ao solicitado.

AO SOP- 10

Informamos que a referida via será vistoriada e incluída em nosso
oportuno, quanto ao recapeamento asfáltico, conforme viabilidade financeira.

A
Eduardo Gregoi
Engenheiro Civil

Secretaria de Dbras Públicas

AOGP-4

Segue informado conforme despacho supra.
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Informamos que a referida via será vistoriada e incluída em' nosso cadastro para atendimento

oportuno, quanto ao recapeamento asfáltico, conforme viabilidade financeira.
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Segue informado conforme despacho supra.
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Proc. 2021 000751-2
Assinatura/Carimbo.

AO GP-4 ASTEL. Jost
Em resposta ao Requerimento nº 010174, no qual qo MN

solicita instalação de Academia ao Ar Livre na
Praça localizada entre as ruas Palmyra Carbonaro
Rodrigues, Expedicionário Benedito Scalon e
Adílio Mosca no bairro Heitor Rigon,
informamos que os recursos para a implantação
de Academias ao Ar Livre estão sendo
viabilizadas por meio de Emendas Parlamentares,
contando com a participação dos vereadores do
nosso município que indicam locais a serem
instaladas.

A outra opção é a instalação de academias
através da Iniciativa Privada, que viabiliza e
instala em locais definidos pelos parceiros.
Informamos ainda que, no momento não há
nenhuma Emenda Parlamentar em tramitação,
que contemple a implantação de academia para o
referido local.

Administrativo

Secr. Municipal de Esportes
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AO ENGº EDUARDO amv

Verificar e informar quanto ao solicitado.

AO SOP- 10

Informamos que a referida via sejá vistoriada e incluída em nosso cadastro para atendimento
oportuno, quanto ao recapeamento asfáltico, conforme viabilidade financeira.

Att, .
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Segue informado conforme despacho supra.
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À ASTEL:

Informamos que o serviço de coleta de resíduos

verdes no referido local foi incluído em nossa

programação para atendimento o mais breve

possível segundo cronograma desta Divisão de

Resíduos Verdes.

Em14 de janeiro de 2021.

Mauricio Gonfalves da Silva
Chefe da Divisãd'de Resíduos Verdes

Coordenadoria de Limpeza Urbana
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FOLHA DE INFORMAÇÃO
FL

Proc nº DL,, 000 %56- 3 Õ 4

A ASTEL:

Informamos ao Nobre Edil que a área pública mencionada no

Requerimento nº 010178 é a área de cadastro nº 501.576 — Sistema de
Lazer, localizada na confluência das Rua Rio Xingu com a Avenida Lafayete
Costa Couto, Vila Abreu Sampaio.

Em vistoria realizada no local no dia 15/01/2021 constatamos que na
confluência acima mencionada existe há muitos anos uma casa construída
irregularmente em parte da área pública de cadastro nº 501.576 e em parte
do leito carroçável da Rua Rio Xingu.

Em conversa com a moradora da referida casa a Sra. Edina

Aparecida da Silva por ela nos foi informado que ela e seu marido irão

refazer o muro que contorna a residência pois com as fortes chuvas dos
últimos dias, o muro desmoronou.

Pelo Departamento de Fiscalização Geral foi constatado que a casa
foi construída numa parte mais elevada da área pública e que de fato haviam

restos de muro demolido pelo local. Na vistoria realizada não constatamos

nova construção sendo erigida na área pública.

Atenciosamente,

eANTÔNIO CARLOS MUNIZ
Diretorde-Departamento d istalização Geral

15/01/2021
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À ASTEL:

Informamos que o serviço de roçada de canteiro

central da referida avenida foi incluído em

programação para atendimento o mais breve

possível segundo cronograma desta Divisão de
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Em 14 de janeiro de 2021.

Mauricio Gonçalves da Silva

Chefe da Divisão de Resíduos Verdes
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DA lo | Lotd

AO 1
Para ciência e manifes!

EEB e Cartos E, N. Alencastre

AstEIM ns Secretário M de Infraestrutura

" Ouamâdro vas dad
Assir.atura

po Ino 15
A nro De dorfl pdsctação Jo imitado ng

o diiamda

fares (2
Chefe fia DIV. róprios Públicos <L/

Setretaria de Infraestrutura Et

Modelo 6



FL

FOLHA DE INFORMAÇÃO||,,, LerasaA
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto -

ie Estado de São Paulo PROC N.042. 1,04 120. LEIS

Ag déAdministração
Depto. de Fiscalização Geral

AO49A
A Ag Jem

Informar ao Nobre Edil que,a partir do dia 26 do corrente mês,será reali-
zado o mutirão de limpeza e todos os terrenos em situação irregular serão autua-
dos, incluindo o terreno mencionado no requerimento, caso constatada a irregu-
laridade.

Ribeirão Preto, 11 de janeiro de 2021.

MÁRCI J RETZ DA SILVA
Supervisora Fiscal

Departamento de Fiscalização Geral

Departamento de Fiscalização Geral

MODELO 10



pa Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto |

Estado de São Paulo |

PROC Nº 02/2021 1 0007741

FOLHA DE INFORMAÇÃO
FLOs [

nção ao requerimento nº 010192
e autoria do vereador Jean Corauci,

ndo pela terceira vez serviços de
na Área Verde sem

! minação no Bairro Parques
voyans. a Divisão de Limpeza

Pública informa que: a referida
solicitação quanto aos serviços de

moção dos lixos e eniulhos na érea
verde tocalizada enire as Ruas Doutor
José Otávio de Oliveira, Rua Edema

ins Sampaio e Rua Mario Venturi,
será atendida após o setor responsável
realizarem os serviços da roçada.

) 5 «&=oo Preto, 18 de janeiro 2021.

3
ÁsFabio pro O Tanabe

fe da Divisão de Limpeza Pública
Coordenadoria de Limpeza Urbana

R Aster

SeRUÇo Pe RoO
ÁREA EM Quesas
REALIZADOS, NOS DIAS 2efc5)20,

cefj2o e i3/eifet.

FORD
grp LA

i

|

i

1

|

Modeio 10



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃO ]

x — FL

procn dy VI5- O o4

AO ENGº EDUARDO

Verificare informar quanto ao solicitado.

AO SOP- 10

Informamos que a, referida via será vistoriada ee “incluída em nosso cadastro para atendimento
oportuno, quanto ao recapeamento asfáltico, conforme viabilidade financeira.

Att.

Eduardo é

regai :

:

Engenhekp Civil '

Secretaria de Obras Públicas :

AOGP-4

Segue informado conforme despacho supra.

Modelo 10



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Secretaria da Administração

FOLHA DE INFORMACÃO

2 - zo |

gi.£2. 7 | FIM DE AUTUAÇÃO |

|

RoberygfPereira Silva
Agent&de administração

II
Segue para verificação e manifestação, quanto

ao requerimento do Nobre EdilAraChefe da Divisão de Elaboração Legislativa
ASTEL

Aa tio els

re ara de gabInelS
Ny e Intraestrururo

As
avares =

“ de Manut. de Próprios Públicos 29 ecretaria de Infraestrutura Y

AO GA
Segue informado.

Com = Col
]o

Infraestrutura

pobi
Secretário Ma

Modelo 6



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Secretaria da Administração 27 | FIM DE AUTUAÇÃO |

FOLHA DE INFORMACÃO 02-2020 Robsffal Pereira Silva
de administraçãoPed| te

—
Qdo

Segue para verificação e manifestação, quanto
ao requerimento do Nobre EdilVAChefe da Divisão de Elaboração Legislativa

ASTEL

(Cha Maspóa, vdado.

Uau Onirade
E Combreucapa

RECEBIDO
| IL OMSAinc

mome por extenso

prurolo qo DoQuo
EEN a À ET do tranco pé/

/

Jan A node gem Jomar
de

Sourtp AY pulo
Do puónsus ,

NONA,
ááârcio Svveira aa sita DIO! 19

êng Agrônomo
Bom Praças e Parques Pis e

“Bardenadoria deLeno

Coórdtnadoria de Limpéza Urbana

Go GU Gal
Ce tyulos(od

Elsono
Eliana do Cátime Tercre Coppola

Cooeceradeeinderinpeea Urbane

Modelo 6



e Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

=| FOLHA DE INFORMAÇÃO
FLOs i

o PROC Nº 02/2021 / 0007792

AG GP —4,

Em atenção ao requerimento nº 010196
e autoria do vereador Jean Corauci,

icitando pela segunda vez a limpeza
An. Brasil confluência com a

dade, limpeza nas margens do |

ego, no Bairro Campos Elíseos, a
| |

sisão de Limpeza Pública informa que: |

-se de um local de descarte irregular | |

Ge resíduos e que a referida solicitação |

encontra-se atendida.

540

o
vou

Ribeirão Preto, 18 de janeiro 2021. i

(.
o Tanabe

de Limpeza Pública
de Limpeza Urbana :

! Chefe da Divisã
i Coordenadori

Modeio 10



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Secretaria da Administração EL....É 5 FIM DE AUTUAÇÃO

Roberval Pereira Silva
Agente

dE
administração

FOLHA DE INFORMAÇÃO |

02-2020 |2506

|

|

|
Segue para verificação e manifestação, quanto

ao requerimento do Nobre Edil.

MBChefe da Divisão de Elaboração Legislativa
ASTEL

vopt—Au as

oAO É srara ciência é manifestação

Seque-informado,N
C

4

cofo, so) 7
N renlcÉ

“Caros E N. Alencastre

Secretário Municipal de Infraestrutura

silos (od!
Modelo 6 a



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃO ]

EL assinatura/carimbo

pROCNS PY NY yY DY

AO ENGº EDUARDO -

A $
.

UM)
Verificar e informar quanto ao solicitado. (f

AO SOP- 10

Informamos que a referida via será vistoriada e incluída em nosso cadastrô para atendimento
oportuno, quanto ao recapeamento asfáltico, conforme viabilidade financeira.* *

Att. R

N
Eduardo Greggi
Engenheir: -

Secretaria de Obfas Públicas
ivil ,

AOGP-4

Segue informado conforme despacho supra.

Secretarta de! Obras Públicas

Modelo 10



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Secretaria da Administração

FOLHA DE INFORMAÇÃO

| | FIM DE AUTUAÇÃO

02-2020

/o0T
Rober fa Pereira Silva

AgentÊ de administração

SOS
Segue para verificação e manifestação, quanto

ao requerimento do Nobre Edil

erta EM. Ferreira
Chefe da Divisão de Elaboração Legislativa

ASTEL

ecoa152121:
toa 2.horas

AGATUPAAdaCio Es pe SHO)POC—. Eua AM HereVit pto Lolos Lotuutado:=, ato vo 4

rÉ

fV4v
PARA

pat
us:

149
|

iy

Ao SOVo
TrBeranriesle

ESA DELErAA AD
= SÊ dbe do Faça

vrabiaCR A
Tv C'e-pa EMA

queAA t

rspotpesr!

Modelo 6



&6, aaleinia Lopes

ioi de Administração FL
Prefeitura Municipal de Ribeirão PREAd, le Pinc. Geral nc ê torEstado de São Paulo

o
PROC. Nº. 0). do N ooo rSh - 1 «o

FOLHA DE INFORMAÇÃO Assn Aimgo

Eliane
; ceDepto. de Piec, 404

A ASTEL qto
Informar ao Nobre Edil que em vistoria no local, verificamos que o proprietário do

galinheiro é o morador do nº 640 da Rua João Lemes da Fonseca, onde foi conversado com o mes-
mo para que promova a remoção da estrutura e animais da área pública.

Ficou acordado que em30 (trinta) dias ele removerá tudo da área pública em vista da
dificuldade de local adequado para os animais, prazo esse concedido apenas por constatarmos as
boas condições do galinheiro, sendo a estrutura simples e bem montada e limpo, não havendo o mal
cheiro citado no presente processo.

FOTOS EM ANEXO .

Em 14 de janeiro 2021.

upervisora Fiscal
Depto. de Fiscalização Geral

Diretor
Depto. Fiscalização Geral





Depte. de Fiec, Geral



pose
Sa

ÃO cçod
Prefeitura Municipal de Ribeirão Prel

q
Ro eo6 F q

Estado de São Paoed,ha se w 921.2) 000TI.£
.

N

qnto” FL

FOLHA DE INFORMAÇÃO oY LedarMaria, Barbosa
nento. de Fiscalização Geral

Joao!
A ASTEL. ANY

Informar ao Nobre Edil que, conforme mencionado no requerimento à fl. 2,
o local se trata de residência e não área de lazer. Considerando que este Departa-
mento fiscaliza apenas estabelecimentos comerciais, sugerimos contato com a Po-
lícia Militar, órgão que possui competência para atuar em casos de perturbação do
sossego em residências.

Ribeirão Preto, 11 de janeiro de 2021.

MÁRC APRETZ DA SILVA
Supervisora Fiscal

Departamento de Fiscalização Geral

ANTONIO CARLOS MUNIZ
Diretor

Departamento de Fiscalização Geral

MODELO 10



Prefeitura Municipal de Ribeirão PretoMa inato 1.4.7 | FIM DE AUTUAÇÃO

FOLHA DE INFORMACÃO 02-2020 RobervêrPereira Silva
. e Agentgide administraçãLST j gentide administração

SoPs|Yeaml
Segue para verificação e manifestação, quanto o

4

ao requerimento do Nobre Edil. Ao SoP! oLo" |

AOra Co vB ME PrFR DO
Chefe da Divisão deelavoração Legislativa

EM /0/0% [2044A=20,)h) E Aalli?!|EeSSIS io do
<

[0/45horas Q EuxA le DoSao AvtSA FEpAsAj O TES
po bro Pmarro|Tm Po

cupdeelaba OrDE

Vox foco 2 sm têrerar N Juevisa? é fia
A pendire Do

e CantídlioBrêtas-Maga
Diretor do Depto. isc, de Obras PúbI s

“Secretaria À je Obras Públicas

tifo?

d2)98 Í dd |

Modelo 6



iunicipai de Ribeirão Preto oEsiado de São Paulo
1

|
,

FOLHA DE INFORMAÇÃO ] |

FU riaA >y =193, o é Assinatura / Carimbo.

AO SOP-10

Informamos que a travessa já é pavimentada em toda sua
extensão até o limite da faixa de domínio da antiga FEPASA, o que impede a
execução dos serviços.

Em, 10/09/2.020.



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto L FIM DE AUTUAÇÃO |
Secretaria da Administração

FOLHA DE INFORMAÇÃO 02-2020
Robeygál Pereira Silva

Agenfé de administração

O)

Segue para verificação e manifestação, quanto
ao requerimento do Nobre Edil.

erta F. M. Ferreira
Chefe da Divisão de Elaboração Legistatva

ASTEL

avo Inob!
. ul va] vo

NA
AD)
tara ciência é mani

Nie
“canost

N, Nexcastreo Infraestrutura

os vor À

Bevreamdo -2 mar dsko do Mn -
UMAS prebido, do J3 do acedo do do, o

Atas foi uréculodo am“to 2/0"
rrE Chi

Em Boa es 13
.

Chefe dá
Di

-de Manut. de Próprios Públicos ofé ecfetarta de Infraestruna )
Modelo 6



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Secretaria da Administração

FOLHA DE INFORMAÇÃO

(ou SM

Segue para verificação e manifestação, quanto
ao requerimento do Nobre E

Robe
c 'oDe

“M.Ferreira
hefe da Divisão de Elaboração Legislativa

ASTEL

A ASTEL:

Informamos que o serviço de coleta de resíduos

verdes no referido local foi incluído em nossa

programação para atendimento o mais breve

possível segundo cronograma desta Divisão de

Resíduos Verdes.

Em 14 de janeiro de 2021.

Mauricio Gongalves da Silva
Chefe da Divisagde Resíduos Verdes

Coordenadoria'de Limpeza Urbana

Modelo 6

| nd 2.5] FIM DE AUTUAÇÃO|02-2020

Do A
Roberval bafo Silva

Zb 2) 4) Agente dé dministração

Adao



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

=| FOLHA DE INFORMAÇÃO Vi

— PROC Nº 02/2021 1000790 3

AO GP —4.

Em atenção ao requerimento nº 010205
!

ade autoria do vereador Jean Corauci, .
f

solicitando serviços de limpeza na Rua
vra Cabonero confluência com a À

a Mileu Teófilo de Oliveira, no Bairro | -
itor Rigon, a Divisão de Limpeza

ica informa que: a referida i

tação quanto aos serviços deão dos lixos e entulhos, será
ida de acordo com a demanda
desta Divis

0

irão Preto, 18 de janeiro 2021.

J

—
Fabio +

bo Ténabe
|

Chefe da Divisãb de Limpeza Pública '

Coordenadoria de Limpeza Urbana |

i

Modeio 10



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto |

Secretaria da Administração |

FOLHA DE INFORMAÇÃO

2 =

Fl/.AA | FIM DE AUTUAÇÃO

02-2020 Robervas Pereira Silva

LO) . f Agenté/de administração
!

Segue para verificação e manifestação, quanto
ao requerimento do Nobre Edil.

erta FM. Ferreira
Chefe da Divisão de Elaboração L. tiva

ASTELo Mofo!

AOS do
Para ciência € manifestação

!

|

| ASSINATURA

| totmhop
| / ,

Ceuta Juca arara tm

ares (2
fheteda Dik. de Manut. de Próprios Públicos

Setretarla de Infraestrutura OS

0 3S OUD6

— sun,
“3 ns ypotuileo SS

74

CanosE
N, Alencastre

Secretário
Mi Infraestruturafe

Modelo 6



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto o [ FIM DE AUTUAÇÃO |
Secretaria da Administração F..eitreres

FOLHA DE INFORMAÇÃO 02-2020 RoberygáPereira Silva
FG Co Úv Agente de administração

PG.-S (Cop
Segue para verificação e manifestação, quanto

il.

J

ao requerimento do Nobre

obérta F. M. Ferreira
Chefe da Divisão de Elaboração Legislativa

ASTEL

Modelo 6



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo .

x Leonard teiro Tavares
FOLHA DE INFORMAÇÃO Ag.

Leonardojiá
jados Top. Numeração

Secretaria de Planej. E Gestão Pública PGP-23

PROC 02 /2021 /792-0|Ú 6 Assinatura / Carimbo

À Astel
Conforme planta do Jd Aeroporto, que

segue, o trecho é oficial, visto se tratar de

uma antiga Estrada Municipal, que
atualmente é a Av. Antonia Mugnatto
Marincek.

14/01/2021

ion
Leonardo Mônteiro Tavares

Ag. Admin.- Seção Dados Top. Numeração
Secretaria de Planej. E Gestão Pública PGP-23

A
) nLa Jpremar uanto

La Jud uudu prugude

quina, Mirolimanto de
. A

“prduder Jal
Roberta F. M. Ferreira
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x o

Eliane pintoops EL
Prefeitura Municipal de Ribeirão PABt9S Administração “Va 6 -

Estado de São Paulo
Bia  foRoe Grao! dod). 000 13 > à “

FOLHA DE INFORMAÇÃO ASSIeTORA cagueo

etandÃo Lopes

Ag, de Adm
Depto. de Fisc. Geri $

A ASTEL

Informar ao Nobre Edil que o proprietário do imóvel foi intimado sob nº 6203, para
que apresente o Alvará de Licença e Localização do local.

Em 14 de janeiro 2021.

Supervisora Fiscal
Depto. de Fiscalização Geral

uniz
Diretor

Depto. Fiscalização Geral



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Secretaria da Administração

FOLHA DE INFORMACÃO
r Fl.LI

02-2020 Roberval PatéiBatéira SilvaLDí Agente de Administração

FIM DE AUTUAÇÃO |

Ju
Segue para verificação e manifestação, quanto

ao requerimento do Nobre Edil

Sad F.M. Ferreira
Chefe da Divisão de Elaboração islativa

ASTEL

Lia :

Mot 2Pub

a manifestação
oco, oe!

S de

rindo+
Diretor.

«

Modelo 6

Sqcralariar

—en let lumo a
AO Gr

Carlos E.
W Mencastre

so InfraestruturaSecreto feJaci 7



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto fr .Z
Secretaria da Administração Fl...2. FIM DE AUTUAÇÃO

FOLHA DE INFORMAÇÃO 02-2020 Popeda sita
PIS. G/ AgemtZde administração |

enhoa ps> HED
Segue para verificação e manifestação, quanto

ao requerimento do Nobre Edil. Dumas Gra
, oMICO poAEnm q uotuidem pe

Chefe da Divisão de Elaboração Legislativa :

ste E yrodisfreco poteculizolo»

prtindo
Dir

Secretarte

Assinatura

fo heh do portao
faro guilação - Pe o9U Has o Ç

1) er

A NyAh Eâvares (A Aa oChefe dá Div. de Manut. de Próprios Públicos “o/ sz
ce c.

ecretarie de Infraestruura 3 apo
Deco

Cartos E. N. Alencastre
Secretário Municipal de Infraestrutura

jAjoldo
Modelo 6



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Secretaria da Administração

FOLHA DE INFORMACÃO

E El
Segue para verificação e manifestação, quanto

ao requerimento do Nobre Edil.

RbQb ( MF grreira
Chefe da Divisão de Elaboração Legislativa

ASTEL

Em, 14/01/2021

Do Superintendente
Para Astel

Em atenção à indicação do nobre

vereador, informo que à Guarda Civil

Metropolitana faz rondas periódicas por todo

o bairro Cristo Redentor e sempre que há

deslocamento de um prédio ou praça pública

em patrulhamento preventivo, contribui para

a prevenção de crimes e violência nas ruas de

nossa cidade.
Outrossim, informo que a Guarda

Civil Metropolitana, irá continuar

intensificando os patrulhamentos preventivos

no focal,
Ademais, havendo qualquer tipo de

ocorrência, a Guarda Civil Metropolitana

está à disposição dos munícipes por meio da

Central de Comunicações e Monitoramento

CECOM-GCM, que pode ser acionada

diuturmamente através dos telefones 153 ou

3632-4747. Noticiado o problema, será

encaminhada viatura para atendimento.

Aproveito o ensejo para externar

protestos de elevada estima e distinta

consideração. / /

Modelo 6

FluQU
02-2020

FL
|
|

FIM DE AUTUAÇÃO |

Robenigffereira Silva
Agentéíde administração



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃO ]

FL

proc ndEYy YSHO o%
Neiro Civi

assinatura/cari

AO ENGº EDUARDO

Verificar e informar quanto ao solicitado.

Luiz Egenio Scatpinp
Assistente do Secrktátio

Secretadia de Qbras Públicas

AO SOP- 10

Informamos que a referida via -será vistoriada e incluída em nosso
oportuno, quanto ao recapeamento asfáltico, conforme viabilidade financeira.

Att «

]
Eduardo Greggi
Engenheiro Evil

Secretaria de ObfAs Públicas

AOGP-4

Segue informado conforme despacho supra.

Luiz/Eugenio S&krpino
Assistente do Segretário

Secretaria de ObrasWúblicas

cadastro para atendimento

Modelo 10



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Secretaria da Administração

a 7 . 2 1

a.2 A FIM DE AUTUAÇÃO|FOLHA DE INFORMACÃO 02-2020

269
1

Roberval Pergira Silva
Agente de inistração

om—
roms

ao requerimento do Nobre Edil.

a F.M. Ferreira
Chefe da Divisão de Elaboração Legislativa

ASTEL

Márcia Regina Eiras Zanfehe
Coord. de Controle de Documentos, )

TRANSERP S/A

À ASTEL,

formamos que a referida sinalização foi
novada em dezembro de 2019 estando ainda

in boas condições de visibilidade.

beirão Preto, 14 de Janeiro 2021.

(NG sé Lino
! projetos

jangjamento € Sr

ee NSERP S/A

Segue para verificação e manifestação, quanto

l

Modelo 6

|



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

PROC Nº 02/2021 / 000800 4

E FOLHA DE INFORMAÇÃO 1]
FLO4 qua”,game+

AO GP —4.

Em atenção ao requerimento nº 010214
de autoria do vereador Jean Corauci,
solicitando os serviços de limpeza na
Rua Basílio da Gama nº 842, área
pública, Bairro Ipiranga, a Divisão de
Limpeza Pública informa que: a referida
solicitação quanto aos serviços de
remoção dos lixos e entulhos na área
pública será atendida de acordo com a

*

demanda diária desta Divisão.

Ribeirão Preto, 18 de janeiro 2021.

———
Fabio Hídeo Tanabe

Chefe da Divigão de Limpeza Pública
Coordenadoria de Limpeza Urbana

es de Limpezr
1

|O
ea|

|

ocsusato

SuneiCT

Modelo 10



ss Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto PROC. FL:E Estado de São Paulo

FOLHA DE INFORMAÇÃO
o2) 26 EO). € Co

UR: - 7 -
;

pi pbsonar anão

AO PGP- S | ASTEL Jar

A área destacada na solicitação de capa do Parcelamento do
Solo denominado Parque dos Servidores, contempla área verde (1)-
Sistema de Lazer e área institucional (2), conforme pesquisa em cadastro
municipal, em anexo.

Informamos que a viabilização do projeto de praça, solicitada,
deve ficar restrita à área verde. Em relação aos aspectos urbanísticos é
essencial que seja avaliada a ocupação da área institucional em projeto
integrado.

Esta Divisão de Projetos de Obras Públicas está a disposição
para orientar o projeto de implantação no que diz respeito a integração do
entorno e atendimento às normas de acessibilidade.

Att:

——

45/04/2024

Alumda
Valdemar Varnowck- Arg. e Urb.
Chefe da Divisão de Projetos de Obras Públicas
Secretaria de Planejamento e Gestão Pública

SH
y ues Gobbi

Secretário de Planejamento

- é Gestão Pública

lou?!
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Informar ao Nobre Edil que em vistoria no local constatamos que a cobertura já foi
removida.

Fotos em anexo.

Em 14 de janeiro 2021.

Supervisora Fiscal
Depto. de Fiscalização Geral

Depto. Fiscalização Geral
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Temos a informar ao nobre Edil que:

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto não faz

manutenção de iluminação em vias públicas.
Como auxílio, orientamos o municipe entrar em

contato com a CPFL, na Central de Atendimento
localizada na Av. Cavalheiro Paschoal Innechi nº
888, ou no Canal de Atendimento da Companhia
através do telefone 08000-101010 ou também
através do site CPFL no endereço
https://servicosonline.cpfl.com.br/agencia-
webapp/fireparos-ip .

Em casos de recusa e/ou dificuldades em obter

atendimento, pode-se entrar em contato para
maiores esclarecimentos com o gerente da CPFL

'atravésdo telefone 3605-6718.
Solicitamos também, que os municipes insistam na

obtenção do protocolo de atendimento da CPFL,

sem o qual o auxílio ao atendimento fica

prejudicado.

NO Gr
Segue informado. plcti
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Referente: Processo Administrativo nº 2021 00806 3 1 O.cd.4 x

Prezado Senhor,

Em atenção ao Requerimento nº 010218 desua autoria que “Requer informações sobre
a falta de luvas de procedimentos na UBS Vila Mariana”, informamos abaixo esclarecimentos
da Chefe de Gerenciamento Administrativo e Apoio:

“Considerando a demanda globale a alta procura do item devido ao crescimento da COVID-
19, informamos que, embora tenha havido providências, as aquisições não alcançaram êxito. É
notório que a escassez de matéria prima tem impactado o abastecimento do mercado e elevado
os preços praticados. Diante deste cenário de instabilidade, os processos licitatórios estão
restando fracassados e algumas empresas estão declinando da participação por não haver
garantia de que irão conseguir fornecer os insumose atender as demandas.

Segue abaixo as informações de tais Processos de Compras:

Luva G— O Processo de Compras nº 51/2020, referente a este item, foi licitado em 25/03/2020
e restou fracassado logo no início da pandemia. Uma nova tentativa foi realizada e o item foi
fracassado novamente no Processo de Compras nº 377/2020, licitado em 10/06/2020. Dessa
forma, tentou-se aquisição emergencialpor Dispensa através do Processo de Compras nº 979/20

que também restou fracassado. Paralelamente a esta aquisição emergencial. foi providenciado
um Registro de Preço através do Processo de Compras nº 540/2020 que também fracassou.
Atualmente, encontra-se em andamento a Requisição de Compra nº 16/2021 para nova tentativa
de aquisição emergencial de 5.000 caixas.

Luva Me P-— O Processo de Compras nº 615/2020 referente a este item teve a cota reservada
frustrada e a empresa vencedora da cota principal, LN Distribuidora e Comercio EIRELI, não
efetuou a entrega do empenho 14.606/2020 e já foi advertida pela Secretaria da Administração.
Diante do exposto, foi encaminhada nova Requisição de Compra para aquisição emergencial e

foi instaurado o Processo de Comprasnº 979/2020. Cabe salientar que outra opção, que poderia
suprir essa falta, seria através do Consórcio CIS-AVH, no entanto, o fornecedor também pediu
cancelamento de ata.

Vale ressaltar que a Seção de Subalmoxarifado da Secretaria Municipal da Saúde
intensificou a ações de planejamento e acompanhamento dos processos licitatórios na tentativa
de evitar o desabastecimento desses materiais e, diante da iminência do aumento de casos da
COVID-19, informamos os processos licitatórios em andamento para aquisição e fornecimento



os
secretaria ds sanar soltar ,Saúde RIBEIRÃO ac22.702. 00706

susufa “= PRETO ont té
GLOBAL E ACOLHEDORA Agen |

domiciliares:
e PC 374/2020 - PE 197/2020
e PC 765/2020- PE 406/2020

Diante do exposto, apesar do cenário atual, em relação às luvas destinadas aos
profissionais da Secretaria Municipal da Saúde, informamos que estamos mantendoo estoque e
fornecimento aos profissionais, apesar das dificuldades enfrentadas para adquirir materiais
fabricados com matéria prima importada, comono caso das luvas. ”

Sendo só para o momento, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentosdu grs Nadicionais, se necessário. A ass.Atenciosamente,

Prof. Drandrodai pb

elini
Secretário ardeda Saúde

Nustríssimo Senhor
Jean Corauci
M.D. Vereador Câmara Municipal de Ribeirão Preto
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Analisando o Processo nº 02 2021 000807-1, entendemos ser
importante a execução dos serviços de galerias de águas pluviais visando minimizar os
problemas existentes. Vale ressaltar ainda que existem outras regiões e setores desta
cidade carecendo dessas melhorias que, evidentemente, também visam minimizar os
problemas localizados. Informamos que este assunto está sendo tratado no projeto do
Corredor da Av. Costabile Romano do PAC, o qual contará com execução de galerias
de águas pluviais na Av. Presidente Kennedy e em ruas à montante do local citado e
também está sendo tratado no Expediente Interno de Galerias (E.l.G.) nº 10-2002-
001.018-2e3, os quais, ambos aguardam viabilidade financeira para serem licitados e
executados.

Observação: O requerimento 8479 do Processo nº 02 2020
031177-4 solicita a instalação de galeria de águas pluviais em local diferente do
processo em questão. O requerimento 8479 é referente à solicitação de galerias de
águas pluviais no final da rua Franciso Spanó no bairro Sumarezinho.

Débora Oua Benedini
ea CivilEngenheira Civil

CREA 5069130939

|
Secre'

!

|

taria de Obras Públicas

9/0319

. t Dun anintBustorda De 9 fot. de Obras Públicas
É

secretaria de Obras Públicas
. “14 ,eu is

CÓD. DESP. 054 402-7
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Analisando o Processo Nº 2021-000808-8, informamos que esta
Secretaria de Obras Públicas não possui projeto executivo para atender de
imediato à solicitação do requerente.

Consciente de importantes deficiências de drenagem localizadas ao
longo de diversas vias do município, a SOP está realizando amplo
diagnóstico da situação, objetivando a elaboração do memorial técnico para a
contratação, em etapas, dos projetos executivos de microdrenagem, onde
necessário.

A contratação dos projetos será de acordo com as demandas e
diretrizes da gestão municipal; bem como em função da disponibilidade de
recursos financeiros orçamentários.

Paraciência.

CREA 506369955:
” Depto. de Fiscalização de Obras Públicas

Do Cy yo Pode do

fganini
Diretor do Depto, Fisc, de Abfas Públicas

Secretaria de Obras Públicas

14/04] do AL

CÓD. DESP. 054.402 7
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! Em atenção ao requerimento nº
0101221 de autoria do vereador Jean
jorauei, solicitando serviços de limpeza |

na Estrada Municipal nº 490 no Horto
. à Divisão de Limpeza Pública

ima que: devido o difícil acesso por
ar de estrada de terra, a empresa
ada foi adicionada e a referida

tação atendida no entorno do dia 12 |

de dezembro de 2020. i

Riceirão Preto, 18 de janeiro 2021.
]

- |
|

A—TT |

'

Fabio Higeo Tanabe |

'

Chefe da Divisão de Limpeza Pública | |

Coordenadoria de Limpeza Urbana i |

Mocelo 10
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Segue para verificação e manifestação, quanto

| ao requerimento do Nobre Edil.

“BB, Ferreira
Chefe da Divisão de Elaboração Legislativa

ASTEL

Márcia Regina Eiras Zanfel

Coord. de Controle de Documentos

TRANSERP S/A

À ASTEL,

Em vistoria à Rua Adolfo Zeo, 240, constatou-

se que a sinalização existente encontra-se em
boas condições de visibilidade e atende às

necessidades da escola, conforme informações

colhidas no local.

Ribeirão Preto, 15 de Janeiro 2021.

Gerente Ge Pianefêmento é Projetos
TRANSERP S/A

l

Modelo 6

EL LG | FIM DE AUTUAÇÃO

02-2020

BID Robervalféreira Silva
Agente dê administração

OSada |
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Prefeitura Municipal'de Ribeirão
. Estado de São Paulo
Secretaria Municipal da Educação

ipal da Educação

Ribeirão Preto, 14 de janeiro de 2021.

(0245
Ur

Ao Senhor
Vereador JEAN CORAUCI
Câmara Municipal
Ribeirão Preto/SP

Prezado Série
?

Em atenção ao “sáugimento nº 10223/2020, de sua autoria, de
atendimento que solicita a alteração doteria de fechamento dos C.E.I.s, sirvo-me
do presente para encaminhar a manifestação anexa, informando a impossibilidade
da mudança de horário pretendida.

Atenciosamente, >
FELIPE ELIAS EL

Secretário Múnicipal ducação

Avenida Treze de Maio, 157, 2º andar - Jardim Paulistano — CEP: 14090-270 — Ribeirão Preto/SP — Tel.: (16) 3977-9100
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Prefeitura Municipal de Ribeirão

Estado de São Paulo
Secretaria da Educação

Ribeirão Preto, 14 de janeiro de 2021.

Em resposta ao Requerimento nº 010223/2020, de autoria do Sr.

Vereador Jean Corauci, no qual solicita a mudança do horário de fechamento
dos C.E.I. às 18h30min, informo o que segue.

A Lei Ordinária nº 11.220, de 23 de maio de 2007 autoriza o

funcionamento em período integralsdas E.M.E.ls e das C.E.l.s, às quais

possuem horários de entrada e saida das 07h00 da manhã às 17h00 da tarde,
com vistas ao atendimento da demanda infantil do Município.

Por sua vez, a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nó artigo 31, inciso III, diz que o

atendimento à criança na Educação Infantil “deve ser de no mínimo de 4

(quatro) horas diárias para turno parcial e de 7 (sete) horas para jornada
integral. E, ainda, a Lei Complementar nº 2.524, de 20 de abril de 2012, que
institui o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração e o Estatuto do Magistério

da Educação Básica Pública do Município de Ribeirão Preto, no artigo 21 diz

que os profissionais da área de docência têm jornadas de trabalho a serem
cumpridas, sendo que o descumprimento das horas destinadas ao efetivo

exercício será computado como hora extra.

Diante do exposto, informamos que o atendimento à criança na
Educação infantil está de acordo com as legislações citadas.—

decoteMaria Antonieta Cordeiro

Sem mais para o momento,

Diretora do Departamento de Educação

Julia Saldqnha do escimento

Folha nmUSJN =
Preto ereta unica da Educação
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422 | FIM DE AUTUAÇÃO

. Roberva&Pereira Silva

(76 Age e administração

|
|
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Segue para verificação e manifestação, quanto
ao requerimento do Nobre

S

aF.M. Ferreira
Chefe da Divisão de Elaboração Legislativa

ASTEL

ârcia
Regina

Ei lie
Múrcia Regina Eiras Zanfel

Coord. de Controle de Rita
TRANSERPS/A

À ASTEL

Informamos que O isolamento social, estabelecido

como medida para conter a propagação da pandemia

da Covid-19, resultou, não só aqui, como em todo o

país, na redução de cerca de 70% na movimentação

de passageiros notransporte coletivo urbano.

Diante dessa drástica redução de demanda pelos

serviços, e considerando que O nosso sistema de

transporte público coletivo é sustentado pelas tarifas

que são pagas pelos seus usuários, não nos restou

outra alternativa para evitar o colapso de todo o

sistema a não ser ajustar a oferta de transporte em

função dos níveis de demanda registrados a partir do

final de março, o que resultou na redução do quadro

Modelo 6

de horários das linhas da rede integrada de

cerca de 40%do que era oferecido antes| 99

isolamento social.

Todavia, á medida em que vêm ocorrendo A$ &

flexibilização do isolamento social
f

pandemia, com o consequente aumento d!

1

circulação pela cidade, os quadros de horários das

linhas de ônibus estão sendo ampliados de maneira,

pois, a contemplar o gradativo aumento da demanda

com a correspondente ampliação da frota de ônibus em

operação.

No caso específico do atendimento aos moradores da

Rua Monte Alverne, especialmente nos fins de

semana, objeto do presente requerimento, cumpre-nos

informar que, na situação atual, as linhas de ônibus

207 - Hospital das Clínicas e 407 — Jd. Paulo Gomes,

que servem com maior proximidade à referida via

pública, oferecem conjuntamente 51 horários aos

sábados e 29 horários aos domingos e feriados, o que

corresponde, em média, a 63% da quantidade de

horários oferecidosantes da pandemia.

Ribeirão Preto, 14 de janeiro de 2.021.

AZDsAnísio Ekás daSilva
Diretor de Transporte

Jos!
|
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Processo administrativo nº 2021.000813-6 As. 2º inatúralCarimbo

PGP-S TODOS

A resposta ao nobre edil, sobre o requerido em fis. 02/05, é
feita com base no que acostado no processo administrativo nº 2013.019204-6.

Os autos administrativos nº 2013.019204-6 foram abertos
pela SOCIEDADE AMIGA DOS RECREIO INTERNACIONAL — SARI, para que seja juntado
documento exarado por JUR-S nos autos administrativos nº 2001.000733-0 aonde, por meio

de processo judicial, a interessada obteve sentença declaratória, reconhecendo que o

empreendimento Recreio Internacional possui natureza de loteamento fechado, ficando

determinado o uso privativo dos condôminos no que concerne ás áreas comuns do

loteamento, não sendo de domínio público; e que a Municipalidade acata tal decisão
satisfativa.

Também está juntado cópia de manifestação de JUR-S no

Expediente Interno nº 273/1996, expondo que o empreendimento Recreio Internacional foi

reconhecido como loteamento fechado; e sacramentado o uso privativo dos condôminos no

que concerne as áreas comuns do empreendimento, que não são mais de domínio público.

Em fis. 22 dos autos administrativos nº 2013.019204-6, a
SARI solicita a obtenção do decreto municipal do fechamento do loteamento Recreio

Internacional, nos termos da lei municipal nº 2.462/2011, cumprindo as exigências legais de
acordo com o processo administrativo nº 2013.018655-0. Junta documentos.

JUR-S, em parecer de fls. 74/75 dos autos administrativos
nº 2013.019204-6, escreve que trata o empreendimento Recreio Internacional de loteamento
fechado, sendo de uso privativo dos proprietários e moradores todas as áreas comuns.
Termina arrematando que “considerando a imutabilidade da coisa julgada, entendo que a
questão da legitimidade para aprovar o pedido de fechamento deste loteamento já está
superada, restando tão somente aos órgãos municipais competentes a análise da juntada
dos demais documentos previstos na lei complementar nº 2462/11 para sua regularização
perante a Prefeitura Municipal. E, em complemento, às fls. 80 a Douta Consultoria Jurídica
entende que a requerente, além de atender a lei complementar nº 2462/11, deve se ater a



Resolução PGP nº 01/2016, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade da citada
lei complementar.

Às fis. "81 dos autos administrativos nº 2013.019204-6,
PGP-14 informa queno loteamento em questão existem áreas públicas; e, em fls. 81v, PGP-
23 atesta que as vias de circulação existentes no interior do empreendimento são de uso
privativo dos condôminos.

Instada a se manifestar, EDUC-S informa que a EMEF

Professora Eponina de Britto Rossetto, localizada a rua D, s/n, no Recreio Internacional, está
em situação ativa; que iniciou suas atividades em 1981; que atende a demanda da região,
bem como da zona rural; e que o acesso é realizado pelas vias do citado loteamento.

Em face dessa informação, PGP-12, em cota de fls. 83 dos
autos administrativos nº 2013.019204-6, expõe que, apesar de não existirem áreas de
domínio público no loteamento Recreio Internacional, relata o que fora escrito por EDUC-S; e
observa algumas contradições em relação ao empreendimento. Solicita o encaminhamento
dos autos a JUR-S.

JUR-S, em resposta, escreve que: “entendo que não há
necessidade de Decreto Municipal de Fechamento do Loteamento Recreio Internacional, nos
termos dalei nº 2462/11, tendo em vista que suas características se assemelham mais a um
condomínio do que loteamento fechado. Assim, sugiro elaboração de decreto municipal de
fechamento, com base na decisão judicial que o declarou como Loteamento Fechado e área
comum privativa dos condôminos. No entanto, considerando que existe uma escola

municipal dentro do Recreio Internacional, sugiro que conste no decreto de fechamento o

acesso livre para esta escola, cuja área deverá ficar livre de taxa condominial. Informo que o

v. acórdão que declarou a inexistência de domínio público do Recreio Internacional está
juntado nas fis. 03/06 do processo administrativo nº 02.2016.018655-0 anexo, devendo o

decreto municipal estar em consonância com ele”.

Os autos administrativos nº 2013.019204-6 foram

devolvidos para PGP-12, que concorda com a não necessidade de decreto municipal de
fechamento nos termos da lei complementar municipal nº 2.462/11, já que a decisão judicial

juntada às fls. 03/06 do p.a. nº 2016.018655-0 assemelha o referido loteamento a figura de
condomínio. Porém, discorda sobre a emissão de decreto municipal com base na citada

decisão, pela ausência de interesse público. Entende que a decisão judicial colocou o

Recreio Internacional em situação de irregularidade fundiária, pois, para as áreas comuns do



loteamento, que são de uso exclusivo dos condôminos, não foi atribuído frações ideais em

favor dos lotes; e, sendo essas áreas consideradas particulares, deve incidir sobre elas o

IPTU e a responsabilidade exclusiva aos proprietários pela sua manutenção e dos serviços
urbanos ali existentes.

PGP-10, às fis. 87/88 dos autos administrativos nº

2013.019204-6, solicita a convocação da SARI para manifestação do interesse na obtenção
de autorização de controle de acesso do loteamento. Adverte que, caso tenha a SARI

promovido com o controle de acesso sem o termo de autorização e compromisso para
atendimento, poderá a Municipalidade ingressar com as medidas cabíveis para o

desfazimento do acesso.

Ingressa nos presentes autos, às fis. 91/94 dos autos
administrativos nº 2013.019204-6 a ABAURI — Associação de Bairros Unidos ao Recreio

Internacional, informando, em apertada síntese, que a SARI não atua mais no local desde
2017; que fora instalada uma portaria na entrada do empreendimento; que agora é essa
associação que deve responder junto aos órgãos públicos os assuntos de interesse do bairro

Recreio Internacional; e requer o desfazimento do controle de acesso.

Remetido os autos a CCU (fis. 139 dos autos
administrativos nº 2013.019204-6), esta informa que não houve a abertura de processo
administrativo de controle de acesso, e que a solicitação de desfazimento do controle de

acesso depende de análise jurídica.

Em nova manifestação às fis. 142/143 dos autos
administrativos nº 2013.019204-6, a ABAURI requer novamente o desfazimento do controle

de acesso.

Atendendo a notificação de PGP-25, a SARI, através de
advogado devidamente constituído, ingressa nos autos administrativos nº 2013.019204-6,
juntando às fls. 151/164 manifestação sobre o que fora acostado pela ABAURI. Coloca que
ela, SARI, detém a representatividade dos moradores do Recreio Internacional, inclusive
reconhecida por decisão judicial proferida no bojo dos autos nº 1019868-83.2020.8.26.0506,
corrente na 102 Vara Cível do Foro da Comarca de Ribeirão Preto; que está em pleno
funcionamento; que a representatividade da ABAURI junto ao Recreio Internacional é ínfima,

já que é composta por 04 (quatro) moradores; que a ABAURI sequer está regularmente
representada nos termos do seu próprio estatuto e que não possui representante
regularmente constituído; que o intuito da ABAURI é tão somente dificultar a vida dos



moradores do Recreio Internacional na obtenção da regularização do condomínio; que sobre
o controle de acesso, o Recreio Internacional têm a seu favor decisão judicial do TJ/SP
reconhecendo inexistir dentro do empreendimento área pública, e que citada decisão foi

acatada pela Corregedoria Geral de Justiça do TJ/SP, que determinou sua averbação na
matrícula de cada unidade do Recreio Internacional; que desde 1995 a Municipalidade tributa
a área comum do Recreio Internacional com a cobrança de IPTU das ruas, praças, passeios
e equipamentos de lazer; que nunca houve qualquer constrangimento relativo aos
moradores/proprietários; nunca houve proibição de entrada de nenhum morador, proprietário

ou convidado destes nem qualquer constrangimento relativos a pagamentos; e que o passo a

ser dado seria realizar a conversão do condomínio de fato em condomínio de lotes.

Não olvidando de sua existência, fato é que a ABAURI não

colacionou, em nos presentes autos nem nos autos administrativos nº 2013.019204-6,
documentos que comprovem, de maneira cabal e irrefutável, de que a mesma representa
moradores/proprietários do Recreio Internacional, o que deixa dúvidas sobre sua atuação no

Recreio Internacional.

Sobre o desfazimento do controle de acesso requerido pela

ABAURI, nossa opinião é que, calcado no relatório dos autos e na substanciosa

documentação de fls. 170/234 dos autos administrativos nº 2013.019204-6 (todas decisões

judiciais), não resta qualquer dúvida de que o empreendimento Recreio Internacional possui

a natureza de condomínio.

Destacamos alguns trechos do v. Acórdão oriundo da 1º

Câmara do extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo, que analisou

recurso de Apelação da r. sentença a quo, proferida em Ação Declaratória de inexistência de

domínio público sobre áreas de loteamento movida por Municipalidade de Ribeirão Preto e

outros em desfavor da SARI, que julgou improcedente a demanda, declarando de uso

privativo dos condôminos todas as áreas comuns do Recreio Internacional:

“Merece ser integralmente aceito o laudo do perito judicial

que constatou que o loteamento denominado “Recreio

Internacional era um condomínio fechado, tanto que
possuía apenas uma via de acesso, protegida por guarita

em sua entrada, suas ruas não possuíam prolongamentos,
havendonosseus limites cercas divisórias.

Revela notar que a propriedade dos réus não é encravada,

não havendo necessidade de passar pelo interior do

loteamento para alcança-la



Nesse tipo de loteamento as suas áreas verdes, praças,
logradouros e vias de circulação não integram o domínio

público, sendo de propriedade e uso exclusivo dos

condôminos, não incidindo na espécie o art. 22, da Lei nº

6.766 de 19/12/79.

Por outro lado, a circunstância de existir no aludido

loteamento uma escola pública de primeiro grau, não
destinada com exclusividade aos moradores do

condomínio, não tinha o condão de descaracterizá-lo como
loteamento fechado”.

Conquanto no documento de fis. 32 haja alusão a vias

públicas isto não significa que houve expresso
reconhecimento da autora de que as ruas seriam de
domínio do poder público municipal.”

Portanto, desde a publicação do v. Acordão, de 13 de
novembro de 1986, e salientamos que os efeitos dessa decisão estão acobertados pelo

manto da coisa julgada material, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconhece

que o Recreio Internacional possui natureza similar a um condomínio, sem a presença de
áreas públicas e contanto, desde longo tempo, com guarita.

E, repisamos: a Municipalidade reconhece essa situação,
mormente a cota de fis. 03/04 dos autos administrativos nº 2013.019204-6.

Não obstante, a SARI juntou aos autos administrativos nº

2013.019204-6 cópia do Decreto Legislativo nº 130/2002, da Câmara Municipal de Ribeirão

Preto, que susta efeitos jurídicos de atos normativos e reconhece serem de uso privativo dos
condôminos todas as áreas comuns do Recreio Internacional.

Sendo assim, forçoso reconhecer, s.m.j., que tem o Recreio
Internacional todos os indícios de possuir natureza de um condomínio, visto que fora

declarado que não há no seu interior áreas públicas.

E, não havendo áreas públicas no seu interior, não é

aplicável o decreto municipal nº 276/2018, pois este diploma legal é aplicado a loteamentos.

Ademais, não nos parece razoável o desfazimento da
guarita, visto que ela existe desde a constituição do Recreio Internacional; e não convém ao



Poder Público Municipal imiscuir-se em assuntos de cunho particular, ou seja, somente
relevante aos próprios condôminos, salvo se houve interesse público, o que não enxergamos
no presente caso.

Portanto, entendemos, s.mi., que não é aplicável ao
empreendimento Recreio Internacional os efeitos do decreto municipal nº 276/2018; e que,
pelas razões acima expostas, que não seja atendido o pedido de desfazimento da guarita

requerido pela ABAURI.

Sendo assim, encaminhamos os presentes autos a PGP-S,

para análise e crivo sobre o escrito nesta cota. Concordando com nossa manifestação,
sugerimos, s.m.j., o envio do processo administrativo a ASTEL, para elaboração de resposta
ao requerimento inicial.

Ribeirão Preto, 13 de janeiro de 2021.
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