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& Prefeltura MunICIpaI de Rlbelrao Preto
Estado de São Paulo

Ribeirão Preto, 28 de Outubro de 2021.

Ofício nº 1060/2021-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.

Cªmara Munlclpal de thelrao Preto
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Protocolo Geral "
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Data: 09l11l1021 Hurarlo, 09.51
ADM -

Atenciosamente

RICARDO AGUIAR
SECRETÁRIO DA CASA CIVIL

REQUERIMENTO(S) Nº(s) 7265 a 7266/2021

Ã Sua Excelência
ALESSANDRO MARACA

DD. PRESIDENTE DA CÁMARA

RIBEIRÃO PRETO - SP
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Sistema de Gestão de Processos Digitais
Encaminhamento

Processo PMRP 2021/142469 Vol.: 1

Origem

Órgão: PMRP - Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Unidade: TRANSERP - EMPRESA DE TRÃNSITO E TRANSPORTE URBANO DE

RIBERÃO PRETO S/A
Responsável: Rita de Cassia Rodrigues
Data encem; 25/10/2021 às 11:50

Destino

Órgão: PMRP - Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Unidade: GP—4 ASTEL - ASSESSORIA TECNICO LEGISLATIVA

Encaminhamento

Encaminhamento: Á ASTEL

Conforme resposta do Diretor de Transporte
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FOLHA DE INFORMAÇÃO

FLTrânsito
PROC, Nº".

Assinatura !, Carimbo

A ASTEL

Informamos que os três acessos ao Assentamento Mário Lago (antiga Fazenda da
Barra), quais sejam aqueles situados junto ao Jd, Diva Tarlá de Carvalho, junto ao Jd.
Pedra Branca e junto ao Recanto das Palmeiras, já são atendidos pelo serviço de
transporte coletivo urbano através das linhas de ônibus 402 — Ribeirão Verde I, 420 —

Ribeirão Verde 11, bem como pelas linhas alimentadoras 32 — Id. Pedra Branca e 42 —

Recanto das Palmeiras, respectivamente.

Quanto à incursão desses modais de transporte pela referida localidade, cumpre-nos
informar que a mesma apresenta características tipicamente rurais e incompatíveis com
o atendimento pelo serviço de transporte coletivo urbano.

Assim, solicitamos que o presente requerimento seja encaminhado à Secretaria
Municipal de Educação para a competente manifestação sobre a disponibilidade ou a
viabilidade do serviço de transporte escolar municipal em áreas rurais para atender ao
ora solicitado.

Ribeirão Preto, 25 de outubro de 2.021,

José Mauro deA ' —
, ,Diietor de Transp

TRANSERP S/A

MODELO 10



Tránsífo

THAN ERP
Transporte

Empresa de Trânsito e Transporte
Urbano de Ribeirão Preto SJA

Processo ? RP2021/142471 — Requerimento nº 7266/2021

A ASTEL,

Informamos que a sinalização semafórica constitui-se em medida de última instância na
engenharia de tráfego e, portanto, para se decidir sobre sua instalação devem ser
observados critérios ja' consagrados e relacionados a volumes mínimos de tráfego, demora
na via secundária e potencial de acidentes na interseção. Tendo em vista esses três
aspectos serão realizadas, no local objeto do presente requerimento, pesquisas e
contagens volumétricas a título de subsídios para se deliberar sobre a necessidade da
implantação de sinalização semafórico conforme requer.
Informamos ainda que o SAM - 156 é um dos serviços disponíveis para registro de
soiicitação de sinalização de trânsito. É também possível utilizar o e—mail

grotoccloQtranserpLombr para encaminhamento do requerimento padrão.
Quanto à sinalização do Jd. Heitor Rigon temos a informar que, dentre as ações previstas
pela TRANSERP, está a implantação, renovação e reposição da sinalização de trânsito em
diferentes bairros da cidade definidos e priorizados a partir da dinâmica do uso do sistema
viário.
Assim oportunamente, com base em levantamentos a serem realizados no setor em
questão, em se constatando necessidade, deverão ser tomadas providências quanto à
execução da sinalização ora solicitada.

Ribeirão Preto, 26 de outubro de 2021.
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THAN?—

Rua General Câmara, 2910 — ld. Pres. Dutra — PABX (16) 3934-9500
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