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es Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Ribeirão Preto, 14 de Outubro de 2021.

Ofício nº 997/2021-CM

Senhor Presidente

Em atenção à solicitação dessa E. Câmara Municipal, relativamente
ao(s) REQUERIMENTO(S) de informação abaixo relacionado(s), apresentado(s)
pelo Vereador(a) RAMON TODAS AS VOZES 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. àCamara Mui al de Ribeirão PretoDAProtocolo Geral nº 5486/2021

Data: 21/10/2021 Horário: 10:27

Atenciosamente

RICARDO AGUIAR
SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

REQUERIMENTO(S) Nº(s) 6823 a 6824/2021

À Sua Excelência
ALESSANDRO MARACA

DD. PRESIDENTE DA CÂMARA

RIBEIRÃO PRETO - SP
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PREFEITURA DA CIDADE

Secretaria da RiIBEIRÃO
Saúde PRETO

GLOBAL E ACOLHEDORA

Ribeirão Preto, 05 de outubro de 2021

Processo Digital PMRP 2021/136306.

Em atenção ao Requerimento nº 6823/2021 de autoria do Coletivo Ramon Todasas
Vozes, que requer informações acerca da população de migrantes e imigrantes do
município de Ribeirão Preto, a Secretaria Municipal de Saúde informa que:

De acordo comaLei nº 13.445,de 24 de maio de 2017, Art.48, ao migrante é garantida
no território nacional, em condição de igualdade com os nacionais, direitos incluindo o
acessoaserviços públicos de saúde. Desta forma, essa população pode ter acesso aos
serviços de saúde que compõe a rede municipal (UBS, UPA, serviços especializados,
consultório na rua entre outros), sendo atendidos conforme a sua demanda e
avaliação das necessidades de saúde.

Em Ribeirão Preto, o sistema de informação utilizado pela saúde (Hygia) tem
cadastrados (desde 2007) 1892 estrangeiros, sendo a maior parte de venezuelanos
(350) e colombianos (239). Todos os registros de atendimentos da população geral e
imigrantes são realizados neste sistema de informação.

Atenciosamente,

Thatiane Delatorre

Equipe Técnica da Atenção Primária à Saúde

Vanessa Colmanetti Borin Danelutti

Diretora do Departamento de Atenção à Saúde das Pessoas
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Processo:

Interessado:

Assunto:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria Municipal da Educação

PMRP 6823/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO

REQUER INFORMAÇÕESÀ PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIBEIRÃO PRETO POR MEIO DE SUAS SECRETARIAS

Senhor Secretário da Casa Civil
AIC: Assessoria Técnico-Legislativa - ASTEL

Senhor Secretário,

Em atenção ao Requerimento nº 6823/2021, de 21 de setembro de

2021, de autoria do Coletivo Todas as Vozes, que solicita à Administração Municipal

informações acerca do atendimento aos migrantes e imigrantes que residem em

Ribeirão Preto, passamos a responder aos itens Vl e Vll, relacionados ao
atendimento desta Pasta.

VI - À rede de educação municipal está atendendo as crianças,
adolescentes, jovens e adultos? Se sim, como tem sido
realizada a adaptação no caso dos imigrantes, por conta da

lingua? Essas pessoas encontram vagas na região onde estão
morando?

Informamos que as solicitações de vagas para a Educação Infantil

ou Educação de Jovens e Adultos (EJA) podem ser realizadas em

qualquer unidade escolar da rede municipal ou no guichê da Gestão
de Vagas, lotado no setor de serviços municipais do Poupatempo. A

inscrição é realizada por meio de sistema de Cadastro Geral

Unificado (CGU), que aponta automaticamente 03 (três) escolas, em
ordem de proximidade, com a residência do aluno. O procedimento

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 Preto
Estado de São Paulo

Secretaria Municipal da Educação

para oferta e matrícula nas unidades escolares municipais é

realizado em consonância com o inciso X do artigo 4º da Lei nº

9.394/96, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as Diretrizes

e Bases da Educação Nacional, e do inciso V do artigo 53 da Lei nº

8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da

Criança e do Adolescente. Para vagas nos anos iniciais (1º ao 5º

ano) e nos anos Finais do Ensino Fundamental (6º ao 9ºano), a

inscrição pode ser realizada em qualquer unidade escolar da rede

municipal ou estadual, uma vez que o atendimento deste segmento
é dividido entre as redes municipal e estadual, conforme normatiza o

inciso Il do artigo 10 da Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996,

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de:

H - definir, com os Municípios, formas de colaboração na oferta
do ensino fundamental, as quais devem assegurar a
distribuição proporcional das responsabilidades, de acordo
com a população a ser atendida e os recursos financeiros
disponíveis em cada uma dessas esferas do Poder Público;

Atualmente a rede de ensino municipal possui 72 estudantes
estrangeiros, de 18 nacionalidades diferentes. Destes, a maioria é

composta por estudantes da Venezuela (26), do Japão (13)

Colômbia (7) e Haiti (6). No que se refere à adaptação dos

imigrantes à Lingua Portuguesa, informamos que todos os alunos,
migrantes ou imigrantes, recebidos na rede municipal de ensino, são
acolhidos pelas unidades escolares e, no caso de dificuldades, seja
em razão de defasagem pedagógica, dificuldades de aprendizagem,
aquisição da linguagem ou interação, os coordenadores
pedagógicos são orientados a desenvolver, juntamente com o(s)

professor(es) da sala, um Plano de Atendimento, visando ao
acolhimento deste(s) alunos, de forma a minimizar as dificuldades

pedagógicas apresentadas, e ajudá-los em relação à compreensão
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria Municipal da Educação

do idioma, de modo a garantir o bem estar do educando. Nas

turmas em que há estudantes estrangeiros, os professores são
orientados a falar suave e pausadamente, utilizando linguagem de

fácil compreensão e atentar-se aos gestos e à linguagem corporal

do aluno. Somado a isso, a promoção de um ambiente acolhedor na
sala, permeado pelo respeito, compreensão e empatia, colaborando,
desse modo, para que a adaptação do educando seja o mais

tranquila possível.

Vil - Existe alguma exigência de documentação específica ou
não para acessar os equipamentos públicos? Se sim, como
está sendo resolvida efetivamente esta burocracia, tendo em
vista que muitas pessoas nas favelas (mesmo os
ribeirãopretanos) não possuem os documentos básicos como:
RG e CPF, comprovante de residência, vacinação, entre outros.

Informamos quea falta de documentos não é impeditivo para que o

aluno, seja da Educação Infantil, do Ensino Fundamental ou da

Educação de Jovens e Adultos, inicie a frequência às aulas nas
unidades escolares da rede municipal de ensino. Os documentos
são solicitados pela secretaria da unidade escolar e os familiares

orientados sobre como providenciá-los.

Sendo o que nos cabia informar, estamos à disposição para
esclarecimentos adicionais.

SME, 01 de outubro de 2021.

Secretário'Muni da Educação
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GUARDA CIVIL METROPOLITANA DE RIBEIRÃO PRETO

Ribeirão Preto, 06 de outubro de 2021

Com oscordiais cumprimentos. em resposta ao contido no requerimento de
Nº 006823, questões VIII, IX e X, que diz respeito a Guarda Civil, segue:

Não há registro estatístico especifico conforme mencionado. As abordagens
quando realizadas por motivos previstos na constituição, respeita todos os direitos
legais.

Informo ainda que o efetivo da Guarda Civil Metropolitana recebe
treinamento periodicamente para atuar nas necessidades existentes.

Ademais, a Guarda Civil Metropolitana atua preventivamente em apoio aos
órgãos da prefeitura em ações que se fazem respeitando os direitos e a legalidade, bem
como a preservação da vida e a manutenção da paz social.

Atenciosamente

Ao Ilmo.Sr. Vereador
Ramon Todasas Vozes

Rua Lafaiete, nº 1676 Vila Seixas - CEP 14020-053 Ribeirão Preto - SP
Telefoness: (16) 3632-474 16) 3632-1688 / 153

CNP) 00,334.335/0001-46 - Ins 'stadual Isento
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Secretaria da .
PREFEITURA DA CIDADE

Assistência Social RIBEIRÃO PRETO
GLOBAL E ACOLHEDORA

Departamento de Proteção Social Especial

Ribeirão Preto, 04 de outubro de 2021.

Em respostas as indagações do Ilustríssimo Vereador, Sr. Ramon Faustino,

respeitosamente informamosque,
Item | - A Secretaria Municipal de Assistência Social — SEMAS, possuios seguintes

serviços que atende o migrante e imigrante no município:

- Serviço Especializado em Abordagem Social — SEAS, que busca a resolução de necessidades

imediatas e promovea inserção na rede de serviços socioassistenciais e das demais políticas

públicas na perspectiva da garantia dos direitos. Cabe informar que as intervenções do SEAS não

são destinadas apenas a migrantes e imigrantes que utilizam os espaços públicos como moradia,

mas também aqueles que utilizam como espaço de sobrevivência. Serviço ininterrupto, equipe

composta por: motorista, educadores sociais, técnico de referência e coordenador. Endereço:

Rua Minas, 353 — CamposElíseos. Forma de acesso: por meio do Fale Assistência Social — FAS

161.

- Recâmbio, atendimento destinado a concessão de passagens de transporte rodoviário, por

meio de escuta qualificada, compreensão da história de vida e demandas, possibilitando ao

cidadão retorno para a cidade que possua vínculo ou cidade que garantirá continuidade no

trajeto de recâmbio. Endereço: Rua Minas, 353 — Campos Elíseos. Telefone: (16) 98161-8091.

- Serviço de AcolhimentoInstitucional para Adultos e Famílias “Casa de Passagem”, acolhimento

imediato e emergencial para pessoas em situação de rua e desabrigo por abandono, migração e

ausência de residência ou pessoas em trânsito e sem condições de autossustento. Rua Mogi

Mirin, 45 — Jardim Salgado Filho |, Rua Mirassol, 155 — Jardim SalgadoFilho | e Rua Caçapava, 88

— Jardim Salgado Filho 1. Telefone

Endereço: Augusto Severo, 819. Casa 03 — Vila Tibério — Rib. Preto/SP — CEP 14050-350
Telefone: 36116000

E-mail: psesemas.pmrp.com.br |
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Secretaria da º

PREFEITURA DA CIDADE

Assistência Social RIBEIRÃO PRETO
GLOBAL E ACOLHEDORA

Departamento de Proteção Social Especial

Item Ile Ill — A Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS possui registro
dos atendimentos realizados a migrantes e imigrantes.

Item VII — Para o atendimento inicial na Secretaria Municipal de Assistência Social

— SEMAS não há exigência de apresentação dos referidos documentos, todavia o cidadão é

orientado e/ou encaminhado para os serviços destinados a emissão e/ou regularização de

documentos.

Item IX—A abordagem é realizada de maneira humanizada, respeitando a história

de vidae singularidade de cada indivíduo. Acerca dos “treinamentos” a equipe realiza discussão

de casose construção de protocolos e encontros com convidados para temáticas especificas.

Renata Corrêa Gregoldo
Secretária Municipal de Assistência Social
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PREFEITURA DA CIDADEcade RIBEIRÃO PRETO
GLOBAL E ACOLHEDORA

Processo Digital: 2021/136317
Interessado: Luiz Fernando Venturi
Assunto: Cirurgia

Complexo Regulador
Em 06/10/2021

O Complexo Regulador informa que não existe nenhuma
solicitação eletiva para assistir ao paciente na cirurgia informada e ao analisarmos o
sistema cross (sistema que trabalha com regulação de urgência) verificou-se que o
paciente possui uma internação em aberto no prestador HC UE.

Atenciosamente,

Drº PATRICIA SOARES PEREIRA LIMA
Coordenadora - Complexo Regulador

RUA PRUDENTE DE MORAES, 457 - FONE (16) 3977-9376 - CEP 14015-100 - RIBEIRÃO PRETO - SP
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secretaria da PREFEITURA DACIDADE

Assistência Social RIBEIRÃO PRETO
GLOBAL E ACOLHEDORA

Departamento de Proteção Social Básica

OFÍCIO Nº 03/2021 — SEMAS 30

Ribeirão Preto, 07 de Outubro de 2021.

Ao Nobre Edil Coletivo Ramon todas as vozes
Câmara Municipal de Ribeirão Preto/SP

Assunto: ASTEL - REQUERIMENTO Nº 12021 -

Considerando o requerimento nº 6824/2021 solicitado pela Câmara Municipal dos
Vereadores, através do vereador Ramon Faustino, datado em 21 de setembro de 2021.
Temosa informar o que segue:

Em novembro de 2019 o Centro de Referência de Assistência Social - CRAS 4,
sito a Rua José Antônio Bernardes, nº 1055 — Paulo Gomes Romeu, recebeu solicitação
de atendimento a pessoa identificada pelo Departamento de Vigilância em Saúde do
município. Foi realizada visita domiciliar à residência do Sr. Luiz Fernando, contudo o
mesmo não foi encontrando. Em contato com os visinhosdo do Sr. Luiz Fernando, a
profissional foi informada de que o mesmose encontrava residindo com sua genitora em
outro bairro. Visto isso, foi respondido o encaminhamento a Secretaria de Saúde, da qual
não houve reiteração da solicitação.

Ao que nos cabe, será realizada visita domiciliar, busca ativa, no vigente mês de
outubro/2021 ao senhor Luiz Fernando, objetivando nova tentativa de atendimento e
avaliação da situação vivenciada, conforme denúncia recebida, como também realizado
os atendimentos e encaminhamentos ao quese fizer necessário.

Sendo o que nos cabia até o presente, aproveitamos o ensejo para dirimir votos
de elevada estima e consideração.

Atenciosamente.

Crisangela Carloto Barros Araujo
Diretora do Departamento de Proteção Social Básica.
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