
Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Ribeirão Preto, 18 de Janeiro de 20201.

Ofício nº 41/2021-CM iiiio

Senhor Presidente Protocolo Geral nº 230/2021
Data: 22/01/2021 Horário: 09:53

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

REQUERIMENTO(S) Nº(s) 10084 a 10087, 10103, 10110 a 10112, 10157 a
10159/2021

À Sua Excelência
ALESSANDRO MARACA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA
RIBEIRÃO PRETO - SP
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Departamento de
Água e Esgotos de
Ribeirão Preto

À ATEC | DTEC

Processo: 2020 000821 7
Assunto: Extravasamento de esgotos na Avenida Luiz calCRS

RELATÓRIO

Em atenção ao Requerimento nº 10084 da Câmara Municipal de Ribeirão Preto,
subscrito pelo Sr. Vereador Lincoln Fernandes, que requer solução do problema de
extravasamento de esgotos na rua Maria Aparecida do Amaral, esquina com a

Avenida Luiz Galvão César, informo:

A redecoletora da Avenida Luiz Galvão César recebe os efluentes dos bairros Jardim
Jovino Campos, Dom Bernardo José Mielle e Parque das Andorinhas. Esta rede

apresenta problemas construtivos que resultam no represamento do esgoto nas
tubulações, e consequente extravasamento do poço de visita localizado na rua Maria

Aparecida do Amaral, esquina com a Avenida Luiz Galvão César.

O DAER?P,por diversas vezes, providenciou limpezas e desobstruções neste coletor,

contudo, o problema sempre volta a ocorrer. Diante disso, constatou-se a necessidade
de se executar obras no local para resolver definitivamente esta questão.

Neste sentido, em maio/2019, o DAERP apresentou projeto de implantação de coletor
tronco de esgotos ao Comitê de Bacia Hidrográfica do Pardo (CBH-Pardo), para
obtenção de recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (FEHIDRO) e
consolidação da obra.

O projeto consiste na implantação de 1,4 km de coletor tronco em DN 300/250/200,
orçado no valor de R$ 734.317,25 (setecentos e trinta e quatro mil trezentos e
dezessete reais e vinte e cinco centavos). O traçado do coletor segue conforme Figura
1.

Rua AmadorBueno,22 | Caixa Postal 250 | (16) 3607-2200 | 14010-070 | Ribeirao Preto ISP
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Figura 1 — Tra

Legenda:
Traçado do coletor tronco em execuçãomeme Interceptor do córrego dos campos, margem esquerda
Área de contribuição

O projeto foi aprovado pelo CBH-Pardo e posteriormente pela Companhia Ambiental

do Estado de São Paulo (CETESB). O Contrato do FEHIDRO foi assinado nofinal de
dezembro/2019.

Notificado pela CETESB da autorização para prosseguimento do Processo, o DAERP

deu início aos procedimentos para Licitação.

Após a conclusão da Licitação, o Contrato foi assinado em junho/2020, com valor

homologado em R$ 623.466,70 (seiscentose vinte e três mil quatrocentos e sessenta
e seis reais e setenta centavos).

Os documentos do Processo Licitatório e Contrato assinado foram submetidos à

apreciação da CETESB, em cumprimento à Cláusula Sexta do Contrato FEHIDRO nº
366/2019. Estes documentos foram aprovados e a obra foi iniciada em
setembro/2020.

Rua AmadorBueno, 22 | Caixa Postal 250 | (16) 3607-2200 | 14010-070 | Ribeirao Preto ISP
daerp.ribeiraopreto.sp.gov.br
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Em outubro/2020 a obra foi interrompida devido às in ervenções ambiéntaisno |
canteiro da Avenida Luiz Galvão César, que demandaram vistorias e autorizações da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

A autorização ambiental foi emitida nofinal de dezembro/2020. Com isso, a obra foi

retomada na primeira semana de janeiro/2021. No momento está em execução o

trecho do coletor de esgotos situado na Rotatória Alceu Paiva Arantes, conforme

Figura 2.

Figura 2 — Execução do coletor tronco na Rotatória Alceu Paiva Arantes.
penas

Caso não ocorram imprevistos, a conclusão da obra e solução do problema serão
efetivados em meados de fevereiro e março/2021.

Portanto, o DAERP tem aplicado esforços para resolver o problema de

extravasamento de esgotos da Avenida Luiz Galvão César, bem como promover
melhoria operacional da subbacia de esgotos do Córrego dos Campos, margem

seeDE
Preto, 14 de janeiro de 2021.

esquerda.

iro Civil - DAERP

Rua Amador Bueno, 22 | Caixa Postal 250|(16) 3607-2200 | 14010-070 | Ribeirao Preto | SP
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Secretaria da Administração

FOLHA DE INFORMAÇÃO

Ole
Segue para verificação e manifestação, quanto

ao requerimento do Nobre Edil.

UMA Ferreira
Chefe da Divisão de Elaboração Legislativafe d ão de Elab ão L. tivo

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 Divisto de

Residuos Verdes.

Em 14 de janeiro de 2921.

Mauricio Gyfçalves da Silva

Chefe daDivisão de Resíduos Verdes

Coordenadoria de Limpeza Urbana

Modelo 6

VA02-2020BI
FIM DE AUTUAÇÃO

Roberval Pereira Silva
Agente Séfministração
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Proc: 2021 823 3

| Assin. Verinaldo Manoel d

DSUP

Em atendimento a RAI174777 a equipe de reparo de vazamentos
esteve no endereço, Rua Vitória esquina com Rua Ana Nery, bairro Vila
Virginia. onde se encontra grande volume de água correndo dentro da
Galeria pluvial. Conforme constatado por nosso Encarregado Sr. Fabiano
Gonçalves. se faz necessário ampla geofonagem, coleta e analise água para
verificar se trata de vazamento de água potável.

As solicitações já foram encaminhadas aos setores responsáveis para
andamento.

Ribeirão Preto. 15 de Janeiro de 2021.
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto e
Estado de São Paulo PROC. Nº.02.12.1..10009.28.0
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FodaAeaAg. de Administração
Depto. de Fiscalização Gerul

“A ASTEL port ,
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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.

Supervisora Fiscal
Departamento de Fiscalização Geral

TONIO CAR MUNIZ
iretor

Departamento de Fiscalização Geral

MODFI O 10
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FOLHA DE INFORMAÇÃO oq ( Q2

LedaMariq Barbosa)
Ag. de Adutinistração

Depto. de Fiscalização Geral

4100Arco

Prefeitura Municipal de Ribeirão PretoE Estado de São Paulo PROC. ne . dd12X o£ em

A ASTEL

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.

MÁR CAPRETZ DA SILVA
Supervisora Fiscal

Departamento de Fiscalização Geral

Diretor
Departamento de Fiscalização Geral

MODELO 10



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estadode São Paulo procwo2sbPesFL
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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 constatadaairregu-
laridade.

Ribeirão Preto, 11 de janeiro de 2021.

MÁRCIA RETZ DA SILVA
Supervisora Fiscal

Departamento de Fiscalização Geral

“ANTONIO CARLOS NIZ
Diretor

Departamento de Fiscalização Geral

MODFI O 10



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
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Em atendimento ao processo 2021 000830 6 a equipe de reparo de |

vazamentos esteve no endereço RUA JOSE ARIGO - 1481 - JARDIM|ANHANGUERA, onde o reparo já havia sido realizado pela seção de
hidrometria através RA1 177299.

Ribeirão Preto, 13 de Janeiro de 2021.

Verinaldo Mall



Proc: 2021 /0008314 Folha: 05.
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Ribeirão Preto, 15 de janeiro de 2020.

JolsT
À DTEC, LO INCA

=" ministrativo.
TECI- DAERP

Conforme solicitado pelo Vereador Lincoln Fernandes, por meio do

requerimento 010158, vimos através deste encaminhar informações a respeito do

fornecimento de água na Rua Desembargador José Cavalcanti Silva, nº 296,
Bairro Parque dos Lagos.

Diante desta solicitação de providência, no imóvel em questão, equipe do
DAERP foi até o endereço reclamado, no dia 13 de janeiro de 2021, para verificar

as condições do fornecimento de água e realizar a aferição de pressão de
distribuição, conforme pode ser observadona Figura 1.

Dãérp

F

o E
Figura 1 - Verificação do fornecimento de água e aferição de pressão no imóvel

localizado na Rua Desembargador José Cavalcanti Silva, nº 296 (30 mca).

O fornecimento de água no endereço reclamado, conforme pode ser
observado na Figura 1, no dia 13 de janeiro de 2020, estava ocorrendo

À

normalmente, apresentando pressões (30 mca) de acordo com as normas
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técnicas vigentes para o sistema de distribuição de água, ABNT NBR

12.218/2017.

É válido ressaltar que o DAERP trabalha incansável e continuamente para
sanar intermitências no sistema de abastecimento de água e identificar as suas
possíveis causas operacionais, de forma a sanar qualquer problema e garantir
água em quantidade e qualidade à população de Ribeirão Preto.

Atenciosamente,

lh Braga
Chefe de Divisão de Operação, Captação, Aduçãoe Distribuição — DTEC 21

Assessor Técnico - DAERP
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Ribeirão nho, 15 de janeiro de 2020.
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À DTEC, Uta

Conforme solicitado pelo Vereador Lincoln Fernandes, por meio do

requerimento 010159, vimos através deste encaminhar informações a respeito do

fornecimento de água no Bairro Sumarezinho, especificamente na Rua Amapá, nº

572.

Diante desta solicitação de providência, no imóvel localizado na Rua Amapá,
nº 572, equipe do DAERP foi até o local, no dia 13 de janeiro de 2021, para
verificar as condições do fornecimento de água e realizar a aferição de pressão,
conforme pode ser observadona Figura 1.

Figura 1 - Verificação do fornecimento de água e aferição de pressão no imóvel
localizado na Rua Amapá nº 572 (11 mca).

O fornecimento de água no endereço reclamado, conforme pode ser
observado na Figura 1, no dia 13 de janeiro de 2020, estava ocorrendo
normalmente, apresentando pressões (11 mca) de acordo com as normas

x
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técnicas vigentes para o sistema de distribuição de água, ABNT NBR

12.218/2017.

É válido ressaltar que o DAERP trabalha incansável e continuamente para
sanar intermitências no sistema de abastecimento de água e identificar as suas
possíveis causas operacionais, de forma a sanar qualquer problema e garantir
água em quantidade e qualidade à população de Ribeirão Preto.

Atenciosamente,

CleversonA Braga
Chefe de Divisão de Operação, Captação, Adução e Distribuição — DTEC 21

Assessor Técnico - DAERP
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