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ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA VISANDO PROMOVER DISCUSSÕESE
DEBATES SOBRE A PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO

Aos 3O(rina diasde março de 2022, reuniu-se no Plenário desta Câmara Municipalde Ribeirão
Preto, às 18h2min, o vercador Marcos Papa proponente desta audiência pública através do
requerimento 1102372022 devidamente aprovado e publicado no DOM na página 14 da edição
de 17/03/2022. Emque, oi etiada deforma hbrida (presenciae remota conforme previsto no
Regimento Camera, transmitida ao vivo pelasmídias digitais dentre elso canal do YouTube,
visando a ampla participação popular, Iniciando e prsidindo a AUDIÊNCIA PÚBLICA, o
vercador proponente Marcos Papa presente no Plenário, agradeceu a presença de todos os
participam presencial e remotamente, informando em uss considerações inss queo objeivo
dest audiência é “promover discusõesedestes sobre a perusbação do sossego” Feito isso,
mencionou a participação presencial: Cel, Jerônimo (efe da divisto de monitoramento
controle ambiental) e Adriana Figuira (agente de fiscalização ambiental) ambos lotados na
secretaria do Meio Ambient; Capilio PM Freitas do S1º BPM; Cléber B. da Sia
(reprsenando a GCM); Cel, Bonfim 13" BPM Caçadores, bem como dos participantes
devidamente identificados naia de presençaeplataforma digital Zoom, o vereador proponente
ressaltou que mesmo convidado por escrito e verbal o Poder Executivo, não enviou nenhum
representante da Fiscalização Geral, a qual, está diretamente ligada ao problema da perturbação
do sossego. Enquanto o superintendente Marcelo Gali da TRANSERP justificou sua ausência.
Informando ainda, que todo material coletado nesta audiência pública será encaminhada para o
Ministério Público, que não enviou representante, como também a secretaria Municipal da Saúde,
Com a palavra o convidadotexpositor Sérgio Oliveira (engenheiro) apósos agradecimentos e

considerações inicisis, promoveu sua apresentação por meio de slides, osquais, integram a

respectiva ata, em que, dentre outras questões informou que: a perturbação está relacionada a área
ambiental que depoisde realizada gera consequência na suúde pública; acústica (termos básicos)
acústica ambiental (legislação e normas) resolução CONAMA 02/1990, NBR 10151, lei
complementar municipal nº1616/2004 artigos 209 e 210; limites de emissão sonora pela NBR
10151; poluição sonora — contexto mais amplo considerada pela ONU como o segundo pior tipo
de poluição; dados europeus; importância dos limitesde emissão notumos; apresentando soluções
(projetos de planejamento urbano, infruestruturas urbanas devem criar paisagens sonoras)ações
de curto prazo (aquisição analisador de ruídos classe OI, treinamento da fiscalização, ampliar
horários de fiscalização) dentre outras ações; ações de médio!longo prazos (mapeamento urbano
de ruído). Retomando a palavra o vereador proponente, agradeceu pela apresentação do
convidado, destacando que diante do demonstrado, o problema não é a falta de lis, mas, falta de
vantade em atender a população, por meio de fiscalização atuante, reiterando a informação que à
documentação obtida nesta audiência pública será encaminhada para a secretaria municipal de
Snúde, Em ato continuo ficou prejudicada a exibição de vídeos famecidos pela população
referente a perturbação do sossego, em razãode problemas técnicos. Com a palavra o Cap. PM

Bonfim (3º Batalhão de Caçadores), apés as saudaçõese agradecimentos, promoveu informações
sobre as ocorrências relacionadas a perturbaçãodo sossego, ressaltandoanecessidade da união de
forças, sugerindo a realização de TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) com o Ministério
Público,porque o policial militar tem que retomar várias vezes no local, exemplificando a
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necessidade da realização da ação de Choque na passagem de ano 2021/2022no bairro do Jardim

Jandaia para liberação da via pública em razão da realização do pancadão, reiterando que a

“demanda é muito alta com relação a perturbação do sossego. Exemplificando positivamente a

questão da atividade delegada nos municípios de: Jardinópolis, Brodosqui, Altinópolis, Sto.

“Amtonio da Alegria, Cajuru, sugerindo ser viável para Ribeirão Preto o aumento da atividade

delegada. Com a palnvra Cleber da Silva (representante da GCM), apósas saudações e

agradecimentos, informou o procedimento realizado após denúncia via 153 sobre a perturbação
do sossego, ressaltando que pelo fato da GCM não ter poder de fiscalização, a denúncia é

direcionada para a Polícia Militar e Fiscalização Geral via telefone,e reafirmouadisponibilidade.
“da GCM em agir por meio de força tarefa, como aconteceu durante a Pandemia.

Comapalavra,
Cel, Jerônimo (chefe da divisão de monitoramento e controle ambiental), apósas saudaçõese
agradecimentos, destacou que é da competência de sua divisão as autuações em estabelecimentos

passíveis de licenciamento, por exemplo: baresealgumas empresas como: funilarias, marcenaria,
ou seja, não é da responsabilidade da divisão a fiscalização e autuação de carro fazendobarulho,
festas dentro de casa entre outros, Ressaltando que provocou a Administração Municipal no
sentido de solicitar o aumento de efetivo, adicional notumo e aquisição de 01(um) aparelho
decibelimetro, Retomando a palavra o verendor proponente, destacou que além da ausência do

decibelimetro, a justificativa do Executivo Municipal é a inexistência da capacitação e

certificação de servidor público para operar o aparelho, neste sentido informou queserá realizado
requerimente xistência de uma proposta ou planodeaçã

Fiscalização.Geralpars o enfrentamento deste problema da perturbação do sossego para a
Prefeitura Municipal. Com a palavra a participante Adriana Figucira (servidora municipal lotada

na divisão de monitoramento e controle ambiental), após as saudações e agradecimentos,
informou que as ações da Divisão são fundamentadas no Código Meio Ambiente, destacando as
dificuldades enfrentadas em razão da restrição de horário de trabalho e contingente operacional
com apenas O4(quatro) fiscais para agir em tudo relacionado a Meio Ambiente (poluição,
licenciamento, compensação entre outros). Descrevendo os procedimentos que norteiam a

fiscalização ambiental, a qual, inicia-se comorecebimento da reclamação via SAM, por telefone,
denúncia MP, entre outros. Reiterando que o fator limitador da fiscalização é o horário de
trabalho pois é inexistente a fiscalização notuma, relacionado a atividades de licenciamento em

que no CNAE esteja descrita a atividade música (eletrônica, ao vivo), ruído (funilarias,
marcenarias), barulho produzido por animais. Sendo favorável a realização da força tarefa,
relatando o éxito realizado em outras oportunidades com o promotorpúblico Naum Felca nos
anos de 2016 e 2017. Com a palavra CapPM, Ercitas do S1º BPM, apósas saudações e

considerações iniciais, informou que decorrente da perturbação do sossego,a pessoa(vtima) pode

registrar individualmente o Boletim de Ocorrência ou na companhia de 01(um) ou mais vizinhos.

pode promover ação especial criminal contraoautor da perturbação. Relatando que a maioria das

ligações para a PM são em razão de perturbação, mas, na maioriadas reclamaçõesas vitimas não

querem se identificar, fazer contato com a viatura e persecução criminal,o que prejudica a ação
da Polícia Militar, destacando que outro problema é a modificação do escapamento de veículos.

automotores, neste sentido, informou que realizou uma pesquisa que resultou na inexistência de

regulamentação de fiscalização de veiculos que tenham escapamentos modificados, existindo

regulamentação de veiculosque o fabricante coloca para aprovação do projeto de fabricação do
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oficialda Câmara jereço marcospapa.com.br. Comapalavra Cap.PM, Freitas do 51º BPMI, promoveu as explicações sobre a aplicabilidade do artigo
230 do CBT. Retomando a palavra o vereador proponente, perguntou sobre o fato da alteração
dos escapamentos pelos motociclistasde aplicativo para ser percebida sua passagem no período
notumo, questionando se pode ser autuado. Com a palavra Cap. PM, Freitas do 51º BPML,
informou que independente do horário não há dispositivo legal para fiscalização deste caso.
Augusto Marques, coordenador da Comissão de segurança

da
ACIRP, após as saudações,

mencionou sobre a desarticulação das instituições públicas aliada a falência de alguns serviços
públicos do município por exemplo a Zoonoses, mencionando sobre a lei federal que em 2018
criou o Sistema Único de Segurança Pública, concedendo o prazo de 02(dois) anos para os
municípios criarem os Planos Municipais de Segurança Pública, mas, que o município ainda não
possui este Plano. Realizando ainda comentários sobre a ausência dos decibelímetros pela
Fiscalização Geral, dentre outras considerações. Retomando a palavra o vereador proponente
agradeceu a participação do Augusto Marques, destacando a inexistência de política articulada na.
retirada de animais de grande porte, solicitando que o participante Augusto Marques deixasse
Seus contatos com sua chefe de gsbinete Fernanda Zaçcaro, Com a palavraOparticipante
anderson dos Santos, morador na rua: Rui Barbosa bairro Centro, relatou os problemas
enfrentados com o bar(boteco) Brazukis, e o descaso do proprietário em solucionar o problema da
perturbação do sossego, no sentido de que nenhuma autoridade fechará seu estabelecimento.
Solicitando providências da Fiscalização Geral, Com a palavra Femando Salomão, morador do
Sento, relatou o mesmo problema como bar(boteco) Brazukis, questionando o que justifica
concessão do alvará de funcionamento a este bar para funcionar 20 ar live, informando que já
solicitou providências perante ao Ministério Público por meio do promotor Wanderley Trindade,
Fiscalização Geral, mas, não teve solução, requerendo ser necessária a fiscalização no período
noturno, informando que encaminhará esta documentação 19gabinete do verendor proponente,
dentre outras considerações. O vereador proponente, solicitou que as participantes Vanderson dos

ntos e Fernando Salomão, deixassem com sua chefe de gabinete cipante
Raquel Moura Costa, apósos agradecimentos e saudações, relatou o problema de perturbação do
sossego provoendo pela Academia de Cross Fit, mencionando o procedimento adotado para
enfrentamento do problema, entrando com requerimento na secretaria do Meio Ambiente, a qual,
constando o ocorrido multouoestabelecimento, que encerrou suasatividades, Informando que o
mesmo imóvelfoialugado pelo Bar Copo Sujo, causando também inúmeros problemas
relacionado a perturbação do sossego, o que motivou à mudança de domicílio da participante.
Ressaltando que por força de todos estes problemas, a participante com o objetivo de ajudar as
pessoas que vivenciam a mesma situação, criou a página no facebook denominada Perturbação
do Sossego Ribeirão, que resultou em inúmeros pedidos de socorro. Por fim, mencionou que
atualmente a FiscalizaçãoGeral não responde mais assuas reclamações protocoladas, requerendo
providências relacionado ao Centro de Eventos da Via Anhanguera porperturbação do sossego.
Retomando a palavra O vercador proponente informou que irá conferir se a ausência da
Eiscalização Geral nesta audiência pi ncia do Prefeito, Destacando quetodos

os
ibilizados nos canis oficiais do w

proponente, Com a plovra O participante Luis Eduardo, morador da Zona Oeste, ressaltou que
diante dos relatos das limitações da Polícia Militar, Meio Ambiente, Guarda Municipal,
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questionou o que a Câmara Municipal pode fazerpara acionar a Prefeitura Municipal, o que é
necessário o cidadão fuzer para que a Câmara Municipal fiscalize o Poder Executivo, fizendo
manifesto contra a Fiscalização Geral. Retomando a palavra 0 vereador proponente, informou que
diante das manifestações ocorridas nesta audiência pública observa-se o descumprimento delei,
“com isso, a função do Poder Legislativo é denunciar o Chefe do Poder Executivo em razão do
descumprimento da leie não está determinando que seus úrgãos competentes cumpramalei,
fazendo outras considerações. Com a palavra a participante Ana Cláudia de Oliveira, moradora
do Parque das Figueira, afirmou que o problema enfrentado é decorrente da perturbação do

sossego em razão de área de lazer localizada no Parque das Figueiras em local estritamente
residencial, inclusive realizando boletim de ocorrência,e provocando a Prefeitura Municipal por
meio da Fiscalização Geral e secretaria do Planejamento, em que os problemas persistem no
local, que além do barulho existe também o problema de segurança no local dentre outras
considerações, Com a palavra o Cel PM Bonfim,
entrarem com reclamação contra os proprietários dos imóveis, por eventual violação do objeto do
contrato de locação. Informando que o COPOM (Centro de Atendimento de Despacho), recebe
inúmeras ligações de todos os tipos e de toda a Região de Ribeirão Preto, descrevendo o
procedimento do COPOMe reiterando o compromisso da Polícia Militar em defender a
população. Retomando a palavra o vereador proponente, realizou a leitura da resposta da Chefe

diante dos relatos orientou para os participantes.

da Vigilância Sanitária ao seu requerimento referente as medidas de contenção de poluição
sonora na região Centrale demais regiões. Dentrodo exposto e relatado nesta audiência pública
xereador proponente apresentou os seguintes requerimentos: que o município adote em caráter
emergencial programa específico para educar, prevenir, controlar « reduzir a perturbação do

sossego e a poluição sonora; elaboração do mapa de ruído pelo município (mencionado pelo
professor expositorSérgio) e plano integrado de ação (participante Augusto Marques);
possibilidade da Prefeitura criar Comissão Interdisciplinar entreas secretarias, Guarda Municipal,
Polícia Militar, Ministério Póblico e entidades dasociedadecivil, mencionando como inspiração
o Programa Silêncio Ubanoque foi implantado na cidade de São Paulo. Desta forma, não
havendo mais qualquer manifestação pelos participantes, o vereadorproponente Marcos Papa,
agradecendo a participação de todosetodas presentes encerrou a AUDIÊNCIA PÚBLICA às
J0hstêmin, a qual, foi gravada integralmente por mídia audiovisual compondo est ata nos
temos da Resolução nºHGd0Is, e disponibilizada no canal
Iupslisvwws poutube.com/veateh?v=Z0CSAMIPIPK, ficando devidamente juntada na pasta
prio. Eu,

Luiz Fermando Peres(.< servidor designado, laveia presente aa que
depoisde lida e aprovada, vai assifsdá pelo vercador proponente Marcos Papa que exerceu a
presidência desta AUDIÊNCIA PÚBLICA sobre a Perturbação do Sossego, que também édpniUreMARCOSPAPA

Vereador proponenteipresidente Audiência Pública Sobre
PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO


