
RELAÇÃO DAS MATÉRIAS PARA A “ORDEM DO DIA”
DA SESSÃO   ORDINÁRIA   DO DIA   09/06/2022  

MATÉRIAS COM PRAZO VENCIDO - LOM

1 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria absoluta

VETO  Nº  22/22 -  PREFEITO  MUNICIPAL  -  VETO  PARCIAL  AO
PROJETO  DE  LEI  Nº  16/2022,  DE  AUTORIA  DO  VEREADOR
RAMON TODAS AS VOZES, QUE INSTITUI O DIA 21 DE JANEIRO,
O  DIA  MUNICIPAL  DE  COMBATE  À  INTOLERÂNCIA  A
RELIGIÕES  DE  MATRIZ  AFRICANA  E  EM  21  DE  MARÇO  A
SEMANA  MUNICIPAL  DE  ELIMINAÇÃO  DA  DISCRIMINAÇÃO
RACIAL  E  A  INTOLERÂNCIA  ÀS  RELIGIÕES  DE  MATRIZ
AFRICANA EM RIBEIRÃO PRETO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.,
CONFORME ESPECIFICA - LEI MÃE GILDA. 

MATÉRIAS EM REGIME DE “URGÊNCIA ESPECIAL”

2 - 1ª E 2ª DISCUSSÕES

Maioria absoluta

PROJETO  DE  LEI  COMPLEMENTAR  Nº  27/22 -  PREFEITO
MUNICIPAL  -  AUTORIZA  A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE
RIBEIRÃO  PRETO  A  CONCEDER  DIREITO  REAL  DE  USO  DE
IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE À ORGANIZAÇÃO CIDADANIA
ATIVA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

DEMAIS MATÉRIAS

3 - 2ª DISCUSSÃO

Maioria absoluta

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº  50/21 -  ALESSANDRO
MARACA - INSTITUI A POLÍTICA MUNICIPAL DE INCENTIVO À
DOAÇÃO  E  CIRCULAÇÃO  DE  RECICLÁVEIS  E/OU
REUTILIZÁVEIS EM RIBEIRÃO PRETO, CONFORME ESPECIFICA
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

4 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria absoluta

PROJETO DE LEI Nº 50/22 - PREFEITO MUNICIPAL - AUTORIZA
A  PREFEITURA  MUNICIPAL  DE  RIBEIRÃO  PRETO  A  ABRIR
CRÉDITO ESPECIAL, NO VALOR DE R$ 293.554,88 (DUZENTOS E
NOVENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO
REAIS  E  OITENTA  E  OITO  CENTAVOS),  PARA  ATENDER  A
NECESSIDADE  DE  ADEQUAÇÃO  E  INCLUSÃO  DE  DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA  NA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  MEIO
AMBIENTE, NO ORÇAMENTO DO CORRENTE EXERCÍCIO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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5 - DISCUSSÃO ÚNICA

Maioria simples

PROJETO DE LEI Nº 70/22 - MAURÍCIO GASPARINI - INCLUI NO
CALENDÁRIO  OFICIAL  DE  EVENTOS  DO  MUNICÍPIO  DE
RIBEIRÃO PRETO O JUNHO PÚRPURA, CONFORME CONFORME
ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

ALESSANDRO MARACA
Presidente
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Cªmara Municipal de Ribeirão Preto

Prefeltu ra MunlCIpal de Ribe Protocolo Geral nº133-1012022
Estado de São Paulo Data: OGloslzgããl-Ioráno: 15:17

Gabinete do Prefeito

Ribeirão Preto, 02 de maio de 2022.

Of. No 1.636/2.022-C.M.

Senhor Presidente,

Nos termos do Artigo 44, da Lei Orgânica do Município de

Ribeirão Preto, comunico & Vossa Excelência, que estou sancionando parcialmente 0

Projeto de Lei nº 16/2022 que: “INSTITUI NO DIA 21 DE JANEIRO O DIA

MUNICIPAL DE COMBATE A INTOLERÃNCIA A RELIGIOES DE MATRIZ

AFRICANA E EM 21 DE MARÇO A SEMANA MUNICIPAL DE ELIMINAÇÃO
DA DISCRIMINAÇÃO RACIAL E A INTOLERÃNCIA ÁS RELIGIOES DE

MATRIZ AFRICANA EM RIBEIRÃO PRETO E DÁ OUTRAS

PROVIDENCIAS, CONFORME ESPECIFICA — 6LEI MÃE GILDA”,
consubstanciado no Autógrafo nº 45/2022, encaminhado a este Executivo, e apondo

Veto Parcial aos dispositivos abaixo discriminados, pelas razões que adiante seguem.

14.685, de 02 de maio de 2022.
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Prefeitura Municipalde Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

DISPOSITIVOS VETADOS:

Artigos 3º, 4() 5ª e 6o

JUSTIFICATIVAS DO VETO:

O Projeto de lei não apenas consolida data comemorativa,

acrescentando dia e semana dedicados a intolerância às religiões de matriz africana, mas

impõe ações aos órgãos executivos municipais conforme de observa dos artigos 3ª,

4ª, incisos I a IV, Sº e 6ª.

Direta de Inconstitucionalidade 20306860920218260000

Ementa: AÇÃO DIRETA DE

lNCONSTITUCIONALlDADE - Lei Municipal -

Município de Itapecerica da Serra - Ação promovida pelo

Procurador Geral de Justiça - Impugnação do quanto

disposto no artigo 3º da lei de iniciativa parlamentar de nº

2.628, de 27/3/2018, que não só incluiu o "Dia Municipal da

Bíblia" no calendário de eventos e festas da cidade, como

ainda estabeleceu que o poder público municipal poderia

apoiar comemorações e ainda sair à busca de patrocínios

para tal mister. Defensoria Pública do Estado de São Paulo:

ingresso nos autos na condição de "amicus curiae", aliás,

com adesão do autor - Deferimento monocrático pelo ora

relator, após breve contraditório, contudo, com observação:

na esteira do disposto no artigo 138, & 2º do Código de

Processo Civil, se propõe ao colendo Órgão Especial que

defina que, neste caso, o "amicus curiae", a
'

fundamentação subsequente, não dispõe da
possibilil

aumentar a extensão do pedido inicial, afinal, for

2de7
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

pelo autor, que jamais correu a estende-lo para a cassação de

todo o diploma em comento. Risco de ver transformada uma

ação direta de inconstitucionalidade, somente concebida

para contestar invasão legislativa de tema reservado ao

Prefeito, numa ação direta de inconstitucionalidade para

discutir a laicidade do Estado.&#x0D; Neste caso. a mera

participação da Defensoria Pública, como "amicus curiae",

porque superada a busca de emenda da exordial, não contém

nenhum interesse privado da instituição - Ela tão somente

agregou conceitos e outras mais importantes contribuições

para o aperfeiçoamento do debate do tema - Ingresso

deferido. Câmara Municipal - Presença de seu

reconhecimento, por ocasião das informações prestadas no

âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, de que alem

do dispositivo impugnado, todo o diploma legal estaria

contaminado de inconstitucionalidade - Emenda impossível
— Inadequada ampliação do campo reservado para

julgamento desta ADI. Edilidade que, em assim entendendo,

internamente, bem poderá debater, através d'outro projeto de

lei, hipótese de eventual revogação integral daquele diploma

legal, mediante regular processo legislativo, aliás, ao seu

próprio alcance.; ADI que não se presta a servir de

alternativa ao processo legislativo.; Mérito da causa:

específica impugnação, pelo Procurador Geral de Justiça, do

quanto disposto no artigo 3o da lei de iniciativa parlamentar

de nº 2.628, de 27/3/2018, de Itapecerica da Serra, que não

só incluiu o "Dia Municipal da Bíblia" no calendário de

eventos e festas da cidade, como ainda estabeleceu que o

poder público municipal poderia apoiar comemorações]

como ainda sair à busca de patrocínios para tal
Providências que estão reservadas à inici a

jd
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

do Tribunal de Justiça de S.

Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

Prefeito - Violação dos artigos Sº, 47, II, XIV e XIX, letra

'a', da Constituição Estadual; Ação procedente, com

destaque para os seus exatos termos delineados na petição

inicial. Comarca: São Paulo. Órgão julgador: Órgão

Especial. Relator(a): Roberto Caruso Costabile e Solimene.

Data de julgamento: 15/l2/2021. Votação: Unânime. Voto:

52863.

No voto acatado de forma unânime pelo E. Órgão Espacial

Paulo foram firmadas as seguintes assertivas:

Em verdade, lei que autoriza o Poder Executivo a agir em
matérias de sua iniciativa privativa implica verdadeira

determinação, sendo inconstitucional também por isso.

Afinal, a Administração Pública não necessita de

autorização para desempenhar funções das quais já está

imbuída porforça de mandamentos constitucionais.

Ojogo de palavras, técnica recorrente no âmbito politico

(NCPC, artigo 375), passa ao leitor desapercebido a falsa
ideia de que o Governo, diante de lei que lhe e' simpática

(ao eleitor atingido), não age. Deixa parte relevante do

eleitorado satisfeito com a atuação do Legislativo, contudo,

irresignado com o Administrador.

O projeto de lei em comento contraria a legislação vigente

tendo em vista não se imiscuir nas funções tipicas do Po r
Executivo dada a abstração e generalidade de seus [ rmo ;

W “*
Aqui, entretanto, não se criou propriamente uma d 'ta

comemorativa, mas a expectativa de que o Executivo

4de7
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

buscará recursos para aquelas celebrações. Inicialmente,

oportuno repetir que não é proibido ao legislador fazer
inserções nos calendários oficiais de festividades locais.

Isso não esta' dentre as matérias cuja iniciativa ficaria
reservada ao Prefeito (Constituição Estadual, artigos 24,

52” e 144 c.c. artigo 61, 51” da Constituição Federal).

Porém, o artigo de lei questionado cria obrigação, produz

tarefa para os órgãos do Poder Executivo (“buscar

patrocínios junto às empresas privadas”), porquanto as

atividades determinadas, por certo, dizem respeito ao

serviço público municipal este a cargo do Poder Executivo.

0 texto, sem iniciativa ou participação do Poder

Executivo, incursiona pela chamada reserva de

administração, de que trata o artigo o art. 47 da

Constituição Estadual, confira-se: “Art. 47. Compete

privativamente ao Governador, além de outras atribuições

previstas nesta Constituição:(... ) II - exercer, com o auxílio

dos Secretários de Estado, a direção superior da

administração estadual; (...) XIV - praticar os demais atos

de administração, nos limites da competência do

Executivo; (...) XIX - dispor, mediante decreto, sobre: a)

organização e funcionamento da administração estadual,

quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou

extinção de órgãos públicos”. E estas regras, consoante

assim dispõem os artigos 29 da Constituição Federal e 144

da Constituição paulista, são de observância obrigatória

of]
Em caso assemelhado, assim também decidiu st' Or ão

Especial, na ação direta de inconstitucionalidade de n. 2216625—96.2020.8.26.0000,

pelos Municípios, diante do principio da simetria.

relator o e. Desembargador João Carlos Saletti, sessão plenária de 29/9/2021:

5de7
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Prefeitura Municipai de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Ação Direta de lnconstitucionalidade. Lei nº 10.291, de 12

de março de 2020, do Municipio de Santo André, que

“institui no calendário oficial do município a celebração da

campanha 'Julho Verde' e da outras providências”. Lei que,

ao instituir aludida data comemorativa, não trata de

nenhuma das matérias de iniciativa legislativa exclusiva do

Chefe do Poder Executivo, não viola o princípio da

separação de poderes (ao instituir a data comemorativa),

mas invade a esfera da gestão administrativa, ao impor

atribuições ao Poder Executivo, em seu art. 2º, incisos I e 11

Artigo 2º, incisos I e I] da Lei 10.291/2020 que impõe ao

Poder Executivo a realização, “durante o mês de julho de

cada ano ”, ”nas escolas públicas do Municipio", de

“atividades e debates que terão como objetivo: [

conscientizar as crianças das necessidades de cuidados

precoces e dos bons hábitos para evitar o cáncer; ]]

promover diagnósticos e identificar dentre os alunos

possiveis casos clínicos”. Dispositivos que criam e

disciplinam obrigações e tarefas para os órgãos do Poder

Executivo, atos típicos de gestão administrativa, destinados

à sua organização e funcionamento Ofensa aos princípios
da separação de poderes, de iniciativa e da reserva de

administração (arts. 5", caput, 55 lª e 2“; 24, é“ 2”, “2”; 47,

II, XI, XIV e XIX, “a”, da Constituição do Estado,

aplicáveis aos Municípios por força do art. 144 da mes a

Carta). Inconstitucionalidade configurada.

Diante disso, O disposto nos artigos 3º, 4º, Sº e 6º
oz

Proj to

de lei estão em desacordo com os ans. Sº, caput, ªê lº e 2º; 24, & 2º, “2”; 47, II, XI, XIV

e XIX, “a”, da Constituição do Estado de S. Paulo.

6de7
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto

Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

Expostas dessa forma, as razões que me levaram a vetar

parcialmente o Autógrafo Nº 45/2022, submeto 0 VETO PARCIAL ora aposto à

apreciação dessa Egrégia Câmara Municipal, para os fins e efeitos de direito.

Sem outro particular, aproveitamos & oportunidade para
reiterar a Vossa Excelência, os protestos de alto apreço e distinta consideração,

subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Prefeito Municipal

A SUA EXCELENCIA

ALESSANDRO MARACA

DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL

NESTA

7de7
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

AUTÓGRAFO Nº 45/2022
Projeto de Lei nº 16/2022

Autoria do Vereador Ramon Todas as Vozes

INSTITUI NO DIA 21 DE JANEIRO O DIA MUNICIPAL DE COMBATE A

INTOLERÃNCIA A RELIGIOES DE MATRIZ AFRICANA E EM 21 DE MARÇO A

SEMANA MUNICIPAL DE ELIMINAÇÃO DA DISCRIMINAÇÃO RACIAL E A

INTOLERÃNCIA AS RELIGIOES DE MATRIZ AFRICANA EM RIBEIRÃO PRETO

E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS CONFORME ESPECIFICA - “LEI MÃE GILDA”.

A CÁMARA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, NA FORMA DA LEI APROVA:

Art. lº Fica instituído e incluído no Calendário Oficial de Eventos do Municipio de Ribeirão
Preto 0 Dia Municipal de Combate à Intolerância às Religiões de Matriz Africana, a ser
comemorado anualmente no dia 21 de janeiro, data do Dia Nacional de Combate à Intolerância
Religiosa, instituído pela Lei Federal nº ] 1.635/2007, celebrado em alusão à morte da Ialorixa'
baiana Gildásia dos Santos e Santos — reconhecida como Mãe Gilda, fundadora do terreiro de
candomblé Ilê Asé Abassá.

Art. 2“ Fica instituída e incluida no Calendário Oficial de Eventos do Município de Ribeirão
Preto a Semana Municipal de Eliminação da Discriminação Racial e a Intolerância às Religiões
de Matrizes Africanas no Municipio de Ribeirão Preto, a ser realizada anualmente na semana
do dia 21 de março, data do Dia Internacional contra a Discriminação Racial, estabelecido pela
Organização das Nações Unidas (ONU) em 1960.

Art. 3“ Os Poderes Executivo e Legislativo e os Conselhos Municipais poderão promover
ações e atividades para discussão e debate das temáticas relacionadas ao dia e a semana
instituídos por esta Lei, juntamente com representantes de entidades ligadas às religiões de
matriz africana e aos setores da sociedade civil, debatendo a importância do combate ao
racismo e entendendo que a “intolerância religiosa” e' uma das formas do racismo brasileiro.

Art. 4º As datas instituídas por esta Lei têm por objetivo promover o reconhecimento de que o
racismo e a intolerância às religiões de matriz africana são violações dos direitos da população
negra e dos direitos humanos, buscando a construção de um espaço de transformação de
relações sociais, podendo ser realizado:

I - campanhas de sensibilização sobre a eliminação da discriminação racial e a intolerância às
religiões de matriz africana;

II - realizar seminários, palestras e eventos, bem como produzir materiais didáticos que tratam
sobre a eliminação da discriminação racial e a intolerância às religiões de matriz africana;
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

III - promover ações de reconhecimento, valorização e proteção dos espaços que realizam
celebrações das religiões de matriz africana;

IV - promover curso de formação interna com o quadro de servidores públicos municipal,
sobre a eliminação da discriminação racial e a intolerância às religiões de matriz africana.

Art. 5“ Nas datas às que se refere o art. lº e 2º desta Lei, as escolas, centros assistenciais e
outros órgãos poderão realizar debates, audiências públicas, dentre outras atividades.

Art. 60 Nas datas que se referem os art. 1o e 20 desta Lei, poderão ser realizadas atividades em
parceria com Universidades e Organizações da Sociedade Civil que debatam sobre a
eliminação da discriminação racial e a intolerância às religiões de matriz africana, para a
construção de políticas públicas, produção de material didático e fiscalização da execução dos
serviços e espaços públicos sobre o tema.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ribeirão Preto, 8 de abril de 2022.

tx»%fºi;A
..
|

ALESSA RO MARACA
ªdente
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

,? PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 2 l ;
: AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO A

CONCEDER DIREITO REAL DE USO DE IMÓVEL DE SUA

PROPRIEDADE A ORGANIZAÇÃO CIDADANIA ATIVA E DÁ OUTRAS

PROVIDENCIAS.

Art. lº. Fica, pela presente lei complementar, autorizada a Prefeitura Municipal de

Ribeirão Preto a conceder o direito real de uso ao ORGANIZAÇÃO

CIDADANIA ATIVA, CNPJ nº 03.365,709/0001-89, localizada na Rua Barão

de Mauá nº 1468, bairro Vila Virginia, nos termos do artigo 105, ª lº e artigo

106, 55 lº, 2º e 4º, da Lei Orgânica do Município de Ribeirão Preto, do imóvel

público municipal abaixo identificado e descrito:

I - um terreno localizado no alinhamento predial da Rua Júlia Lopes, dentro da

seguinte descrição perimétrica: tem início no alinhamento predial da Rua Júlia

Lopes, deste ponto segue pelo referido alinhamento (pela frente da área) na

distância de 30,00 metros, daí deflete à direita com ângulo interno de 95º62"

na distância de 32,40 metros, dai deflete à direita com ângulo interno de

135º00” e distância de 40,55 metros, dai deflete à direita com ângulo interno

de 90º00” e distância de 30,00 metros, constituindo os fundos da area, dai

deflete à direita com ângulo interno de 90º00” e distância de 28,10 metros, dai

deflete à esquerda e segue na distância de 24,05 metros, confrontando nos

cinco últimos trechos com a Área Remanescente, até encontrar o alinhamento

predial da Rua Júlia Lopes, onde teve início e finda a presente descrição,

encerrando uma área de 1.868,47 metros quadrados, cadastrado nª
municipalidade local em área maior sob nº 502.112, matrícula nº 140.016 d.

lº Cartório de Registro de Imóveis. ( ª

Í“
4de7
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Parágrafo único. O bem acima descrito foi avaliado em R$ 861.760,00 (oitocentos

e sessenta e um mil setecentos e sessenta reais), conforme avaliação constante

do Processo Administrativo 2021 108099.

Art. 2º. A concessão de Direito Real de Uso, ora autorizada, será pelo prazo de 30

(trinta) anos, podendo ser renovada desde que haja interesse comum das

partes, e tem por finalidade o desenvolvimento de programas e atividades de

assistência socioeducacional, de desenvolvimento cultural, de amparo à

família, de assistência social, de geração de renda, contribuindo para a

promoção da cidadania e desenvolvimento da comunidade, especialmente de

crianças e adolescentes provenientes de famílias em situação de

vulnerabilidade social.

ª 1”. E vedado a concessionária dar outra destinação à área, objeto da

concessão, diferente da que trata o presente artigo, tampouco ceder, ainda que

a título gratuito ou aliena-la.

& 2º. O descumprimento do presente artigo tornará nula de pleno direito a

concessão feita, revertendo o imóvel a posse do Município, independente de

notificação, sem direito à concessionária de retenção ou indenização de

benfeitorias.

g 3“. A concessionária deverá dar início ao procedimento de lavratura da

escritura de concessão no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias a parTr
da publicação da presente lei. !

"*

.
i

lª 4“. A concessionária deverá providenciar o término da const/rtíçãó

implementar as atividades estabelecidas, tal como previstas no artigo 2“, no

prazo máximo de 3 (três) anos, a contar do contrato da concessão de direito

5de7
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Art.

>,“ 5
Prefeitura Municipalde Ribeirão Preto

Estado de São Paulo
Gabinete do Prefeito

real de uso, preferencialmente através de escritura pública, sob pena da

concessão ser unilateralmente rescindida pela Concedente, independentemente

de notificação e sem gerar direito de indenização à concessionária, a qualquer

título.

& 5“. A concessionária é responsável exclusiva pela manutenção estrutural e

física do imóvel, além do pagamento de todos os tributos e ônus de qualquer

natureza incidentes sobre o imóvel no prazo da concessão, incluindo energia

elétrica, água e esgoto, devendo proceder junto aos órgãos responsáveis para

alteração da titularidade a partir da vigência da concessão.

g 6". Ao término do prazo da concessão o bem retornará à posse e propriedade

da Prefeitura Municipal, independentemente de notificação, sem qualquer

direito à concessionária de retenção ou benfeitoria de qualquer espécie.

ª 7". A fiscalização e cumprimento da presente concessão fica a cargo da

Secretaria Municipal de Assistência Social.

3”. As despesas decorrentes do cancelamento da escritura e do registro

imobiliário da anterior concessão, bem como decorrentes da elaboração e

lavratura de nova escritura de concessão e seu respectivo registro, tal como

seu futuro cancelamento, f1carão a cargo exclusivo da concessionária. As

demais despesas oriundas da execução da presente lei, correrão por conta de

verbas próprias, consignadas no orçamento do municipio, suplementadas,
(se

necessário.

:)l'
, , . . . . , . _ . «f

"

l
Paragrafo unico. A Prefeitura Mumc1pal, atraves de dec1sao da Secretarlzyda] cása

Civil, em observância ao contido no caput e no & 3D do artigo 2º desta lei

complementar, poderá custear as despesas decorrentes da lavratura da escritura

6de7
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Prefeitura Municinái de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

e seu registro imobiliário, desde que existam relevantes fundamentos para

tanto.

Art. 4º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO RIO BRANCO

«'I
=

*R» —

IªOGUEIRA

Pre eito Municipal
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MATRÍCULA-—

[ 140.016 IrCHºAl—j lº GEMM. BE REGISWU BE MÓVEIS
RIBEIRÃO PRETO- SP

LIVRON.2- Á/ EGISTROGERAL

( IMOVEL: Uma área de terras, situada nesta cidade,Wa irregular, destinada à Praça
no loteamento denominado Jardim Piratininga, com as seguintes medidas e confrontações:
inicia em um ponto situado no alinhamento predial da Rua Barão de Mauá, lado par da
numeração, distante 10,05 metros da Rua João Batista Medeiros; deste ponto segue pelo
alinhamneto predial da Rua Barão de Mauá com azimute 316º 10” 38” na distância de
113,97 metros; deste ponto deflete à direita e segue em linha curva com raio de 5,65
metros e desenvolvimento de 14,55 metros, na confluência da Rua Barão de Mauá com a
Praça João Batista Ferreira; deste ponto segue pelo alinhamento predial da Praça João
Batista Ferreira com azimute de 85º 16” 54” na distância de 227,42 metros, deste ponto
deflete à direita e segue em linha curva com raio de 10,15 metros e desenvolvimento de
10,37 metros, na confluência da Praça João Batista Ferreira com a Rua Anália Franco;
deste ponto segue pelo alinhamento predial da Rua Anália Franco com azimute 316º 07”

“08” na distância de 117,31 metros; deste ponto deflete à direita e segue em 1'- a curva
com raio" de 3,75 metros e desenvolvimento de 8,67 metros na confluência d R a Anália
Franco com a Rua João Batista Medeiros; deste ponto segue pel alinha ento da Rua
João Batista Medeiros com azimute de 83º 15” 27” na distância d '

. metrngs deste
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento urbano

MEMORIAL DESCRITIVO

UM TERRENO LOCALIZADO ENTRE AS
RUAS JULIA LOPES F. BARÃO DE MAUÁ
NA COMUNIDADE DAS MANGUEIRAS
DO BAIRRO VILA VIRGINIA
MAT 140,016

IMÓVEL: Um terreno localizado no alinhamento predial da
rua Júlia Lopes, dentro da seguinte descrição perimétrica: Tem início no alinhamento
predial da rua Julia Lopes, conforme planta anexada, deste ponto segue pelo referido
alinhamento (pela frente da área) na distância de 30,00 metros, dai detlete à direita
com ângulo interno de 95º62' na distância de 32,40 metros, dai deflete à direita com
ângulo interno de l35º00' e distância de 40,55 metros, dai deflete à direita com
ângulo interno de 90º00" e distância de 30,00 metros, constituindo os fundos da área,
dai deflete à direita com ângulo interno de 9000” e distância de 28,10 metros, dai
deflete à esquerda e segue na distância de 24,05 metros, confrontando nos 5 últimos
trechos com a Área Remanescente, até encontrar o alinhamento predial da rua Julia
Lopes, onde teve início e finda a presente descrição, encerrando uma área de
1.868,47 metros quadrados.

Ribeirão Preto, 07 de outubro de 2021.

Benedito Carlos Cicilini
Eng“ Civil
CREA 5062627325

Rua Jacira, 50 — Jardim Macedo — CEP 14.091—130
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Assinaturas do documento

"Mat 140016 favela das Mangueiras "

Código para verificação: 4CQBAPFN

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

BENEDITO CARLOS CICILINI em 07/10/2021 às 17:28:08 (GMT-03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 28/05/2021 - 14:49:15 e válido até 28/06/2121 - 14:49:15,

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link
https://ribeiraopreto.solarbpm.softplan.oom.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMRP

2021/108099 e o Código 4CQBAPFN ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a
conferência.

Esta página foi gerada automaticamente pelo sistema para detalhamento das assinaturas e
nao é contabilizada na numeração de páginas de processo.
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto Procon» 2021 : mms

Estadº de São Paulo Folha

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis

Mlmaun

ENDEREÇO: RUA BARÃO DE MAUA 1468

LOTEAMENTO:
SETOR (SUBSETOR' OESTE ! 01

SOLICITANTE. ORGANIZAÇÃO CIDADANIA ATIVA
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto Procon-= zuzmmwªs

Estado de São Paulo rum.

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis

PROCESSO N
ADMINISTRATIVO 2021 / 108099 um DE PROCESSG ELETRO ICO

NÚMERO no
nuno 56-2022
TIPO DE IMÓVEL ÁREA URBANIZADA

FINALIDADE CONCESSÃO DE uso
SOLICITANTE ORGANIZAÇÃO CIDADANIAATIVA
PROPRIETÁRIO PREFEITURAMUNICIPAL

NOME CREA! CAU

Eng. em Benedito Csvlus mam» CREA n' 5052527325

Eng. em] Gana: Henrlque sm CREA ,.» 5051398010

Eng. cw Jurºs Alhsnn PellegnmArmênic CREA nn 505177049,

Eng. Cwíl Ruan Amnnm Fanmra CREA n' 5070399725
AVALIADORES

Eng. own Taynan Gumes memm de Annrade CREA ,,». 507052727,

VALOR FINAL DA
AVALIAÇÃO R$ 861.760,00 [oiIocenIos e sessenta :.- um nul setecentos e sessenta real!)

DATA DA
AVALIAÇÃO

10/05/1022

&

PROPRIETÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL

LocALIzAcÃo RUA BARÃO DE MAUÁ 1468 EMRRO JARDIM PIRATININGA

SETUR!
suBsEToR CES It / 01 CADASTRO IPTU 502112 MATRICULA 140016

meªning-M *

DADOS

no

IMOVEL

AVALIANDO

: BAÚOSGO'N'FORME CERTIDÃO DE VALOR _VENAL' '
_

] mm DA Cºntrºlº «0105121122

cóuau DE CONTROLE

VALORVENALTOTAL DO TERRENO 0“ ÁREA R$ III-256.540,00

VALOR VENAL IDTAL DAS EDIFICAÇDES SOBRE O “TERRENO OU ÁREA R$ 0,00

VALOR VENAL IOYAL no IMOVEL AVALIADO “ERREND . EDIFIEAÇOES) R$ 1025654030
ÁREA TOTAL DO IMÓVEL CONFORME MATRICULA 24000

ÁREA DO IMÓVELAVALIINDO 1868317

Am somam seus o vexame 533.05

TESTADA )( PROFUNDIDADE Dª TERREND (MEDIDD NA VIA DO ENDEREÇO PRINCIPAL)

PROXIMIDADE! DO IMÓVEL AVALIADO

IraIur—se de uma area com gramas dimensóes «; datada de lnIfaesIrumra urbanª.

17/05/2022 17:01:58

o Mercado de Imóveis em Ribeirão Prelu encontra—se aquumdo. com a cidade em plena expansão. Aquanúdade de IMÓVEIS simiares ao avahandu no mercado é bal
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Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis

Página: 101

21721 / 105099Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto Praca-so

Estado de São Paulo Falha

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimentº Urbano “ª""ªºªª

açâo Bmsierra de Normas Técnicas) - NBR 145534 - Fone 1-
Prooeermenree gears e 14.653—2 - Avallaoão de bens = Pane 2- [moveis urbanos. Os dados numerroos rerererrres es drmsnsões e áreas eonsroereees nos Calculus e eoerres
como correres Voam amidos de plantas e documenlos fornecidos pero propnelàno do rrrrovel e cadastro da Prelerurra Municipal de Riberlão Prere oonsranres do Processo
Admmrslrauvu número sra-2021. Foram urrlizados o Mélndo Cumpsralivo Drre1o de Dados do Mercado e o Tralamenla Cienrmee das Dados alravés de Inferência Esrerísrrca,
ubjsuvando alender as recomendações comidas ne ABNT NBR 14.653-1 e NBR 14.553-2. Arreves oesre emosrra foram dslsvmlnadas as verravere relevanles para rerrerar o
componamerrro do mercado e assim & rendenora de formação dos preços dos terrenos na regrão avaliada.

Com base nos princípios acima e nos elementos calaclenzadores dos dados amostrais relacionados, for mvesugano. Cum a ajuda do programa SISDEA— Modelagem de
perros, o morrera maremarrco (equação de regressão) que represema os valores de venda do rerrerro ne reg

A determinação do modelo mammálloo pressupúe a lsplesenlaçâo srmerceda das proprredades e do comportamento no mercado. Assim, o valor unnerro do terreno na
regíão avaliªda, pode ser ubfrdo pelo seguinle modelo matemá'vw (Equação de regressão). de acordo com cálculos precedidos

Modsln'

zoar/105099

Data de ReIerencra:

larga-feira, 10 de maio de 2022

InIormações ComplemenIareSICálculo dº valor do "12 para concessão ãe uso

Dados para a Droieção de valores:

Area1m21= 24.000.00
Wa = 2.00
DrsL Polo Vel. : 3,60

Endereço =
Descrição :
Preço =
Lmk =

Valores da Moda pare Nível de Confrerrca de enª/r

Valor Uanário
MInimo (18,14%) = 377,53
memo = 461,21
Máxrmo (13,14%; = 544,59

Valor Taual

MImmn : 9.050.775311
Medro - 1.069.083,35
Máxima 3.077.390,55

1mervaro Predrção
Mímmo - 5.703.592,42
Máximo 5.434.274,34
Mrnrmo (43,41% 237,65
Mâxrmo (45,47%; = 654.76

Campo de Aroroio
RL Mlnrm = 392,03
RL Máximo = 530.39

MODELO

cw «wma ;-

, €ch. ca axam wi
wwrbpmry»

emm
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lIaImente

por

TAYNAN

GOMES

TEIXEIRA

DE

ANDRADE

e

RUAN

AMORIM

FERREIRA

9

BENEDITO

CARLOS

CICILINI

9

CARLOS

HENRIQUE

SILVA

&

JORGE

ALBERTO

PELLEGRINI

ARMENIOV

"o
o"o
m
«;
m
.»
111

eeo
É
ao
D

m
eo
m

Pág. 3 É

fls. 22/50



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Eslado de São Paulo

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano

Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis

RESULTADOS

nmwdnuxuzãn* Sort—mm «muse amam
www. www
»!“ mó. mn.
um: ”uma

VARIÁVEIS

Elldwe<o tmn Tmn)

me; (mz) Numenca Qunnhmuvn

v,; Nnmencl Quinn! va

nm. Pulo VaIv Numénza Quanlllazwa

Duznçãn um tem:
Preço

Ink
tem Texm

tem Tmn
Przço un «. «msm Durand?!»

RESÍDUOS REGRESSÃO

Página: 102

Pmcnslo um : meo-39

Fulhi

Allinªlufª

«Hamm,/m.:»

a» _ _

n _ '
»: .

« . '
15 "º .

* , .,,» :( <r vr ., Am [(A «» «. vc "a «=( 39:

ADERENCIA

na :«a me 414 un ssa m m
que...“

is: as we se:

ESHMATIVAS

Nãajmª) Dim. PDI—:» Vai. Vr. Médiº
R$ 451,21

Vr. Minimo Vl. Máximo
R$ 377,53 R$ 544.89

O valor de mercado avahado pªra 0 Imóvel em qu sslân é de

1565," m2
R$ 451,21

Área do imóvel
Valor Unitário

VALOR TOTAL (') R$ 561.760,00 (oitocenlos e sessenta e um mil setecentos e sessenta reais)
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Prefeitura Mun
Estado de São Paulo

pal de Ribeirão Preto

Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Urbano
Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis

* OBS: 0 VALOR YOTAl.sera' sempI'E arredºndado para a maior valor ínieíro

Página: 103

Processa 21121 / 103099

Folhl

Aximmun

,,,WWW,,“
»:1,“mm,.

Ema.» ,; Ar:-4 (m:; um; fax,: * .,: Dwkão Link »«xíuml
r,, “mm,,“ , ,-,,- mw,

Rodcvin Amônia Naºum sªum, um » . . .
—

Parque Anhanguera, Rum Prem- sp “ªº" ª "ª ªs em mm ns 144,00

m;, Malglnal cºmº, HevmenegIlda uIlan . Calma , R$ ,vamu, mmm Praia » sP ªººº ª ªº e 25.5 ann '“ ”ªª-ºª

Rua adm.-. » lnuepcnaema, amarga Prem - sp 5175 | 5.1 1 sãasuno R$ sua sa
«, (,º-d,: »

» ., - IM,», ,,,, ,,,,
AvcmnaDr. FranuscoGuuhano.WadoC-dl, as ,,.,. É“ ,, ,. ,, ,, . , ,.,,,,
RibeirãnPrelo-SP ªª" ? '“ vam: um »

, ,, ªº * 'ª'“?

. > . R$ ,
. .Via Caralhº mam Pmm sp 5370 , «,,7 "Em um "__,“ _, _“ Mm Mwm ns m n,

wm— um
,, -— «Izrw .=.

Amma Caramuru - JaraIm Summa. mumu , Rs lELÉIVQ' auma: - ( ,,
PveloV SP 5380 3 ' J 5 em mm uva r-g ?fgr 2 : thªi.. ;IIM R$ Jm "5

mm 11

A] 1 R$
um,» ,.

Rua ,um 69 Lacerda cum- - puma, .. IL'mLQLIí <

Rmmrªo Prolo— sp “ª ' 7
, m um) , R$ 224,95

“5,7,"
n.», «, 11'*(r*í,1 ,

Avemna Emlne na Cunha Coelho, I-CIly R$ . ,, ,,,me ><a—n-
&

mmm, Rmmvao Prem-SP “nª ª ª-ª , mm,, . Rs 499, 5

. . n;Jam-m Cauacaam. mama Praia sv mo | , 2 m ano R$ 321,27

ª ,, ,!» »,, Naum,-Alªn_-
Auanma HennNeslle-Ilanhangá Cháuresde , & ,,, - v,», ,. » ,» 2,5». ,
Ryoma, mnha pmº . sp sm 1 8,9 R$ e º con

_

R$ uma

.»,55 ,,,, ,,,. ,, »,.x, ,“
RunAmaIdn v,,cmizna»lgumm,.a,r,=irau Plelo- , R$ , -,; , =, ,, ,,,, »” ,, . , ,
SP me 2 a,. 4 euu m ,._,,

R$ cumes

.= P RM “ mªna «&;qu«n,
Avemda amamentarmm IratIninna, , m m k., ]Palms»: 572" ª 5

& Dou um)
R5 3,0

n-
Vla MammaI llnumanvmgnnglldu uhan, am . R$ m-a ;m a a" »; ,, x- gy;
cdma Varda thexráo mm »sp “ªº ª ª ª 4.505 534 n. ,,,». ,, z. ; , nw «u- a» "ª “7 '“

zmzm. :u

5
mmm-,a mg::-

Rua m.,om Mwm, - Rodeio das Macas R ,
“Mªº ºmº-SP 5527 ' 9'7 um ano mamae , a»,

R$ ª 5.05

c'nli'nr/ME'H ,, ,,,—4 ,,,

!:“.Im; ' mama! , 7'
, , . . . u—' ns 952,2» ,,“ :» pc..; nm,-g59 «ao em; .| . Cammo, R I:: m. M ;P sm , 5.4 mu uma 5 133:ª jm“ m: R$ Asus

,.ª. ,, , 1 ,, ,,
r v. wª ahi-1,11",—

, " , R$ mxm. Em mmwm.RecreuAnhanguem RIbe ao vma sv sºno : 9.3 “um ª“, W.,»,m» , : R$119,41

. 7(,17

Rua Allmªn «,qu » Ric-'em das Amas
mmm mm _ SP 5935 , 9 summon R$ 909.55

º. ,.,N, “guem“, ,uma»mma MargmalJose Momenenm won-Jam,.“ na a » mam ºamnstªiuczumz .

SaoJoseJiwbowãoFreio-SP “ªº ª “ªº Assum :, ,,,,“ [A ,m, ,, _
R$679.47

' »ww, /

EI RI mr cr, na G R$
WII “(uma", mun a na em» nmrus = .a meu : u ,do Carvalho, mae,,ãa Plain » sp ª“ 1 ª ª 2 me um ,

“5 “'ª-ºª
vcmuJ'C“"110“Úawl1/53W14'JUK7

» .E» um, ,,, "4,1 , a, m,, ,,»
_ as »muw'ui-(z »I,» ,» ,“, ,,,»Nudec Sáolms, wnevaa rªmo sp em 1 «u,: mm mm [_ n,," R$ 255 45

“x. w.,

.| º | ª mum,
Rua A vem de Lacerda naves. 1011 - Wanga. »: º, nr.» ,, g

, .mmm Prm»SP “ªº ' 73 mm em «1 ERQZIUWW — “ª “ªº
142951

Lux-emmuymmy —

. ,, _ _
R$ .,Run Espanha-Wa Em»). me .º mm SP emo | 7.3 um anº R$ emu

na .Parana mam Me, R Mirzn Pr-ln . sp ssuo « : 3m m as .59,57

mm,, F'n-msm, Rmmrao Proio- sp hug 7 10 R$ sse ocn R$ "5.24

RuaTapajns» Imranga, Rmeira'o Pvelo»$P 7520 1 6.2
2 assuma “%BQCWMDJ— R$ 270,48

Bcnnm Pnuhsva, Rwheirãc Preio»SP 7419 2 10 R$ 950 nm R$ "514

Axcmda PrcsIdcnlc Kcmlcdy. Parque Indusmaí R$.

Lagoinha Rwhmnãu |,qu » sp "ªº ª 5-5
e m um Rs ºm na
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Prefel ura Munlupal de Ribeirão Preto Preco-so 202: I 105099

Estado de São Paulo Falha

Secretaria de PIauejamento e Desenvolvimento Urbano ““""“
Comissão de Avªlísçãn Técnica de Imóveis

Amma Barªo do Bananal. Isca » “mm na. , R$

mmao mm, sw "ªº 3 5 ª 3 sºmªm,
R$ 407.71

Ave/una Thomaz Nbcrlo Whozely . Parque Sao R$

Sebasuão, mmm Prem . sp "ªº 3 7 “50 mm
R$ 215,6:

Avemda Doqu'Wahcr BcIlan, mas - Farm Sãn Rs
Sebastião, RIbcwâo Pmlo— sp ªmº ª º º 3 colono

“5 ”7-5”

,, 'llnm4
Avemua das Lágumas -Jam1m z“, mmm. . R$ . .» , , .., ,,, ,.Ii».
mm . sp ”ªº“ ª ª“ 4 130 ana :..-v “5 ªªª-ªª

m»- W.,Lw- nr , ,..,. »,I,., .M- .,»;
Avenlcn EmmeIrsnles, wu - wu, w nem , ns lzggrmllzdmLJIE—m Mudam
mmm: pm,, . srª ªªª“ ª nª , m W., Em , , _

Rs nana
mágºa.!

:
n* ma.,» m www. 1 ,

Amman Damm casu cnamu - Javmm MnmcI , (
R «

Palmª Rmeváe Preto , sp ªªª” ª ª' ,. me um]
RM um,"

m.. Thomaz ric Calvalhu , Ilanhanga Chiu-nm R$ , . , . .

dv.- Rmm. Rmeuáu Pmlo » SP 'ºººº * “º I umano ,; c Mih m ,um ;» Rª ªª'ºº
uma:-m.,- 444»

Rua Amalia Cury mas” 69- chacaras Rm , R$
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E
“530% R: mma

ksmda Bouer OswaIdo Ruiz, 74 ,cnmm , R$ , .

Paulº arma de Carvtha,RwheIrr1u pm., , sp “ªº“ ª ª ª a seu una “ ºªªvªª
=, 7 . , , ,

$
magma maximum Mir—mimº.-

VIaAnnaugusla . mmm-"mmm, RIbeVãn ;» ª, «, ,, ,, , .)”:
P'um- sw “ªº” ª º 7 10 mmm ,——ga-& «.,23um R5 ªªª ªº

;» mr— mm.; 23335- “&
..,

, . , ,», . ,,,,M,
BcnIlm uma, amem Pvelo- sp 7419 2 m RS em um: ““ "' '“"? f ]] ' R$115.24

1 », 154 w

[ ª! “É, «, ,., ..," , »,

, R$
cuy mmm amam Pmn , sP mono : 5,7 1 . mma as 959.23

Roam/Ia Alexanúle Ball-m - JnmIm Olesles Leves R$ & ªªª—“ªmáliª?“
de Camamu. Rm. em mm . sv "ªº 3 9-9 , ana ana ” *” ' “ '“ ªºv'ª

R$
mm,.mmmW' lu ºu «: &»

Avalia: Edunma Andrea Mavavann. um - .», mm », »

Iplrauna,R1hewrãu mamar: “ª"“ ª ª ª «um nan 'n, n '«1 ,,, “5 ªªªvªª
' 5,» y,, 'g

x,» n”AM. , R$ — uma):JArdmv/zu Trevo, amena,, um". sº um , 7 : ª nuam &“. r, ", R$185.62

Bnnluu rauhsm, an,-im pm,, , sr me 2 m R$ 950 mm R$ "5.24

m.; mãe Tava'es - Engenhelm em.» de R$

Incerua mmm «uma mm - sv 'ªªºª ' ª—ª : me um “5 “ºº-ªª

AvenIdJ rumaram Maran Malafaia, 24350 - Rs
Campos ams, Rmeuão wm- SP 15500 ª ª ª a ana aun

"5 “55470
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estadº de São Paulo

Secretaria de Planejamentº e Desenvolvimento Urbano
Comlssão de Avaliação Técnica de Imóveis

Página: 105

Flocnuo 2021 I 105099

Folh:

Asilualun

Requisitos para Iundamenlaçào na InIerénua estalíslica conforme Tabela 5. (endo em wsla o llem c, adotou-se o grau de Íundªmenlacáo ||.

17/05/2022 17:01:58

Csvaclerizsçãa do
imóvel avalwando

Quantidade mImma
dados de

mercado.
a(euvamame
mzhzaaus

Idcnnncacão dos
dados de mercado

Envanulação

Nível de
signincànm'a
(semana do valor
das duas caudas)
maxima para a
remição da hiuólese
nula de cada
regressur (leste
bicauan
Nível de
sAgnmanaa mamut-
aamwido para ;
mleicàn da hipólne
nuls do mudem
almvés do lssle F

de Snedecur

ComnIeta quanto a todas
as variáveis analisadas

Apmsenlaçãn de
mlnrmaçães relalivas a

os dados & varãveis
analisados na mouelmem.
com rom .: cavacterrsxius
nhsgrvndas pelo amor do
laudo

Cambiais uuanm às
vanávews uIiIizadas no
modem

(my. ºnde k é o
hímen: de variáveis
vmmmm

Apresenlaçãa da
inlmmações relativas 3
lados os dados e

anahsados na
modelagem

pum apenns
uma. mas que:

as mediu-s das
do imóvel

não selam
a 100% dº

imoslml menor,
Inhumas à mms

umne emml Imam.
a valor animªdo não

l5% no valor
no Iinile da
amoslrah para a
"viável

10

" 4. s= & nnnlIlimuun
grau II na «uma na >

mim no Em: |

Grau de Fundamentação do Laudo

de suuaçãa

(kd ), onde k é a
da vanaveIs

de
inhrmaoães relallvas

dadºs : vanavms
uuhzados

nu mudeln

Admmda. desde que
aI as meada; das
caraderislicas du
imoveI avahandn não
sejam superiores a
100 %. da Imita
ammal suponor. nem
Inicneles à melado du
hmne amoslml inien'or
n', o valor estimado não
uluapasse zu % do
valor calculado no hmwla
da Ironlsrra mesma!,
para as femmes
vanaveIs. de per SI e
sxmuIlaneameme. e em
módulo

Todas, no mínvmu ”e grau
|
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Secrehria de Plªnejamento e Desenvolvimento Urbªno

Comissão de Avaliação Técnica de Imóveis

Página: 106'

Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto Proc-m mmm»
Estado de sao Paulo Follu

Aulualun

36,29%

Ampllludc do inlcrvalo de counança de 80% em lºmo
da eslimauva da tendência central < ªº?" ( 40% ( 50%

Valor máximo 544,59 A amplitude do íman/alo de

Valormínimo 377.53 ººªªªf'ºª fiª ººº/ª emJº'f'º
da eslxmatwa de tendencia

Valor médio 461.21 central é dada por:

Assim o presente laudo se enquadra no grau de precisão: II

o presente laudo fm assnnado elelronicamanle pelos proussmnsws responsavews llstsdas abaixo.

Ribeirão Prem, 17 de maio de 2022

Eng. CmI Eenemm carlos Cucmm

CREA nª 5062627325

Eng. CIVIÍ Ruan Amonm Ferrara

CREA n" 5070359728

17/05/2022 17:01:58

Eng. cw Cados Hennque Sllva

CREAnª 5061398010

Eng. civn Taynan Gomes Tamara de Andrade

CREA nº 5070527271

Eng. CM Jorge!-Wenn PellegnnIArmênio

CREA "' 5051170401
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Assinaturas do documento
"LAUDO 56-2022 - PROC 2021-108099 - CADASTRO

502112 - Organização Cidadania Ativa"
“**-'I a "'-Í um“*“ Jºª-Qm,“— "'

Código para verificação: MP9N9AIE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

&

%%%&

ªªa

TAYNAN GOMES TEIXEIRA DE ANDRADE (CPF: 154.XXX.767-XX) em 19/05/2022 às 11:33:47 (GMT-

03:00)
Emitido por: "SolarBPM". emitido em 24/11/2021 - 14:34:05 e válido até 24/11/2121 - 14:34:05.

(Assinatura do sistema)

RUAN AMORIM FERREIRA (CPF: 419.XXX.058-XX) em 18/05/2022 às 14:43:29 (GMT—03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 13/12/2021 - 12:15:37 e válido até 13/12/2121 - 12:15:37.

(Assinatura do sistema)

BENEDITO CARLOS CICILINI (CPF: 037.XXX.798—XX) em 18/05/2022 às 13159:48(GMT—03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 23/11/2021 -14:19:35 e válido até 23/11/2121 - 14:19:35.
(Assinatura do sistema)

CARLOS HENRIQUE SILVA (CPF: 178.XXX.028-XX) em 18/05/2022 às 10:53:37 (GMT—03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 25/11/2021 - 10:22:59 e válido até 25/11/2121 - 10:22:59.
(Assinatura do sistema)

JORGE ALBERTO PELLEGRINI ARMENIO (CPF: 214.XXX.588—XX) em 17/05/2022 às 17:03:51 (GMT—

03:00)
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 25/11/2021 - 10:37:28 e Válido até 25/11/2121 - 10:37:28.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link
https://ribeiraopreto.solarbpm,softplan.com.br/atendimento/conferenciaDocumentos e informe o processo PMRP

2021/108099 e o Código MP9N9AIE ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a
conferência.

Esta página foi gerada automaticamente pelo sistema para detalhamento das assinaturas e
não é contabilizada na numeração de páginas de processo.
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Cªmara Municipal de R|be|rao Preto

IIIIIIIII IllIIIIIIIIIIII
Prefeitura Municipal de Ribeirãc n;?ª.ºâãsªaãã'zªz'illããâããáã

Estado de São Paulo LEG

Gabinete do Prefeito

Ribeirão Preto, 30 de maio de 2022.

Of. n.º 1.736/2022-CM

Senhor Presidente,

Tem 0 presente a finalidade de encaminhar a Vossa

Excelência, para apreciação desse Egrégio Poder Legislativo, o incluso Projeto de

Lei Complementar que: “AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE

RIBEIRÃO PRETO A CONCEDER DIREITO REAL DE USO DE IMÓVEL

DE SUA PROPRIEDADE A ORGANIZAÇÃO CIDADANIA ATIVA E D ' .
OUTRAS PROVIDENCIAS”, apresentado em 07 laudas, justificando-se
propositura pelas razões que adiante seguem.

lde7
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

O presente projeto de lei complementar tem por objetivo

autorizar a concessão de direito real de uso a Organização Cidadania Ativa — OCA.

de uma área localizada no bairro Vila Virginia.

A área fica no interior da Favela das Mangueiras, possui

1.868,47 metros quadrados e foi avaliada em R$ 861.760,00 (oitocentos e sessenta e

um mil setecentos e sessenta reais) e desde 1994 vem sendo utilizada pela entidade

para o desenvolvimento de suas atividades junto à comunidade.

No local, a OCA mantém dois programas que

beneficiam cerca de 100 (cem) crianças e adolescentes da comunidade, com ações

gratuitas e articuladas, desenvolvendo programas e atividades de assistência

socioeducacional, de desenvolvimento cultural, de amparo à família, de assistência

social, de geração de renda, contribuindo para a promoção da cidadania e

desenvolvimento da comunidade, especialmente de crianças e adolescentes

provenientes de famílias em situação de vulnerabilidade social.

A entidade solicitou a concessão da área a lim de que a

utilização do espaço esteja regularizada e então» possa atender às exigências dos

órgãos aos quais são submetidos, inclusive Ministério Público, além do Corpo de

Bombeiros e Vigilância Sanitária, que solicitaram os alvarás de funcionamento que

permitam a continuidade dos serviços prestados.

Expostas, dessa forma, as razões que justificam a

propositura, aguardamos seja a mesma apreciada e votada por esse Nob

Legislativo, nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica do Municipio. ?
l
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Prefeitura MuniCIpaI de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Sem outro particular, aproveitamos & oportunidade para

reiterar a Vossa Excelência, os protestos de alto apreço e distinta consideração,

subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Prefe o Municipal

A SUA EXCELENCIA

ALESSANDRO MARACA

DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL

NESTA

3de7
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Câmara Municipai de Riheirão FretoCâmara Municipal de Ribeirão Preto

Protocolo Geral nº 14889/2022
Data: 06/06/2022 Horário: 16:57

LEG -

REQUERIMENTO Nf OVADO

EMENTA: use We couencana sesertonaõeso

Nº 004474 URGÊNCIAEa,O PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR NY 27/2022 QUE AUTORIZA A

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO A |

CONCEDER DIREITO REAL DE USO DE IMÓVEL DE SUA
,

|

PROPRIEDADE À ORGANIZAÇÃO CIDADANIA ATIVA E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

|

|

|

|

|

L

CONSIDERANDO a necessidade premente da aprovação desta
propositura, face ao interesse público, manifesto no conteúdo da matéria;

CONSIDERANDO que, caso não seja aprovada com a vero
- URGÊNCIA, poderá resultar prejuízo para o interesse da coletividade;

CONSIDERANDO o disposto nos inciso |, do artigo 147

Regimento interno desta Casa; /
REQUER, na forma regimental, que seja concedida JRGÊNCIA:

ESPECIAL para o Projeto de Lei Complementar nº 27/2022,

ASSUNTO: AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE
RIBEIRÃO PRETO A CONCEDER DIREITO REAL DE USO
DE IMOVEL DE SUA

“DÁOUT DADE A ORGANIZAÇÃO

:-

EXPEDIENTE:
1

i
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LÉE QQMPLEMENTAR

ª"?m

&

ny) mmnunlmnº
tocolo Geral nº 3361/2021Data: 15/07/20? Horário: 15:46

L G -

Cámara Municipal de Ribeirão Pref

FÉGJÉTQÚÉ DÉÉPÁÚHÚ

DE mcgwwo GàÇÃG E, CÉRCÇLAÇÃÚ "QE
RECIÇíÁVí—aíg 55% REUTEUZAVBES EM
RIBEERÃO PRE'ÉQ CONFORME ÉSPECEFICÁ 35

EMEWÁ; & TUA
?OLíTãCA MUNECEPAL

DÁ OU?RAS PRGVIDÉNCÍAS.

Apresemmmm à cemíãemçââ && 83533 () saguinte:

já?“ ªº Fim instímíáa & Peíítica "Municipal && incentive à Daação &

CÉwuíação di? Recâcíáveâs e/ou Remtíêâzáveis 1510 maâícípio ãe Riªseirãc:
??QÉO.

mà 2ª São objeâívos da ?Glítica Municípaí de ínaaratâve à Dôaçãe &

Câfcuíaçãg €€€ Recicíáwªêís e/ ºu Reatiíízávfeís:
? w ggrar valºres ecgnômíce, social e goííaiáría agf; resíáuos sólidas e bens
zecicãáveia «€*/m:; fâuàihzáveís rm municípíg, *p£*apmcí0nanai0 trabaíha,
Têhdâ, dignidade & empatia & pºpuíaçâw
Ei w pmmmfer as iâªgcíusões Sôcíal, ambíeníaê & & cídaáania;
ííà « incentivar & farmaçãe, esâmmmçãa mganizaçãc, manutençãô,
ímaâraçãs & gagªanââa && renàa mínima, em Éspeciaí às Cªmadas sociais; maiâ
“&,fígínêráveâs ds nosga Cidaãe, piri" mªis:; de ãoações GU. ouãms práticas
azgabísnmig sºlidáríag voltaâas ac; reapmweííamenm & râuso ªai»: bens;
EV “ defender & &“:ducação ambienâaí Côââªíinííãdâ; çefmanenâe, incíusiva,
arââauíaáa; tsfaíâzaâgra & eficiente,; teªm ÉªÍSÍãâ & preservar & melharar O

meiaambienàe às pfesenteg & futurª geraçôesg
Z —— cwnseíênàâzar wine & n&cessáría S'asâgntabííâéaà ambienâal & do valer
agregada à cadaãa ãe gradação, círcaíaçãca & tic & && vida da pr,

&

;
asgim cama da') femme SCOHÓMÍCQ dog reaíáaes s 'Éiâes & bens,;
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EV -— harmonizar a proteção ao meio—ambiente com o desenvolvimento
socioeconômico e & íocíusâo da popuâação no processo de geração de
fenda, íâmpeza, coleta, áesâioação e ãísposição aáequadas dos resíduos
eoíídos no município;
“Rf »» não gerar, reduzâz, reutiíâzar, recicãar e àraâar com eficiência os resíduoe
eoíàdos, com o píeoo envoivimenào cia sociedade eivií no processo de
eoíeâa; desâínacão e disposição desses reoídooe;
Tªx? —- eoocíamar os cidadãos, cooseíhos ãe bairros; íoetííuíções religiosas,
cooáomíníos e condôminos, associações, fooáaçõee, cooperativas, 05

grupos cívicoe em gerei e ao empreses Visando à cooetítuição de forças»
âareía comunitárias voítadas tamo & qualidade e eáoeacão ambieoâais,
qoanào ao oeseovoívimento de suas Iocalídeáes e ãe e;;ucía ao próximo;
VE. » estímoíar & informaçâo, conscientização, colaboração, soiidariedade,
aseocâação, cooperação, co-planegameoâo, co—gestão e co—responsabilâzação
de todos em reâação aos resíduog sóiídoe e bens;, otimizaodo & Coleta
seíeâiva e reduzindo o voíume de rejeíâoe em Ribeirão Preto;

Víª —-« criar poíos conscientes, operanªzes e voitaáoe à resçonsabilídaâe
eomparíílhada peão cício de Vida dos proáuâos, ateoáendo aos
cieseovoívímeoíos embíeotaí, socíaí, saniâárâo e ecooômâcodo município.
Ari; E?“ Para os fins áeeta Lei Complementar consiàeramwse:
í » reciclagem: çrocesso ãe alteração cães propriedades físicas, físico—

qoímícas ou bioíogícas dos resíduos soíídog, com o fim de transformei-los
em iogumos ou novos proouâos;
Lâíí «- reutilização: processo de aoroveââameoto áos residooa SÓiÍdOS ou bens
sem sua transformação bíoíogica, física ou físicowquímica, ou ainda, sem
aãíeração ãe seu formam, destinação e foneiooaíidade;
HE «« circulação: emeréstimo ou troca ãe reuíiââzáveêe;

É? “ resíduos sólidos: maíeríaí, substância; oejeío ou bem. descartado
resultante de atividades humanas em sociedeoíe, & cuja destinação final se
procede, se propõe proceder ou se eeâá oªorigado & proceder, nos estados
sófíãdo ou semiesóíâdo, bem como gases contidos em reeípíenàes e líquidos
coias particuíaridedee tomem inviáveâ o seu íaoçameoâo na reafie pública de
esgotos oo em corpos d'água,, ou exijam para ieeo soiuçõee técnica ou
ecooomícameote íoviáveís em face ãe meíhor tecnoíogâe disponível;
V -— rejeiâos: reeíêuos sóiídos que, depois; de esgotaàas todas ao
possíoiíídades de %ratameoâo e recoçeração por proeeesos tecnoíógicoo
dieponãveis e. ecooomicameoie viáveis, não apreeemem outra possibilidade
que não a disposição fina,? ambientaêmeme &deeâuade,
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Ásia aº A implementação e Operaeíenaíizaçãe da Peíítâca Municipaâ de
incentivo à Deaçãe e Circulaçãe de Recicláveis e/ea Reutâíízaveis será
baseada, prierítaríamente, nes seguànâes parâmetms e critérios:

âíº Quanâe aos predates a serem áeaães ea círcuíaáos ãebjetes):
Ei » residues sóiídes recâeíaveis deaveâs sãº as maâerâaís inorgânicos
descartadºs pela ?epuíação, passíveis de referes ae cida proáutivo, come
metal papai, papeâãe, Vidro e elasâíw;
H « bens reutilizáveis doaveis eu eircuíaveis são as maâeriais inorgânicºs
direcãenaáos peãa populaçãe, passíveis de reaso sem suas transformações
bieiógiea, física ou físico-qnímiea, creme garrafas, pratos e atensílies de
VÉdfO, talheres, eietrodoméstices, móveis,. Éivres, mapas, agasalhos,,
ceªaerateres e (micras;

HE — as residues orgânicos, as recícâaveís, as reutilizáveis e os regeitos serãe
embalados separadamente, e com Visível identificaçãº, a fim ele facíííâar a
cerreâa destinação as doações 011, às círcuíações dispostas nesta Lei
Cempíemeatar»
&? Quanto aos deaãores e suas posturas:
? _- as Pessoas Físicas poderãº:
a) eaganizarse em redes sºciais, grupais eu vizinhança e maater cadasâm

de denatáríes, os quais reeeíherãe os respectivas recicláveis ea
reutilizáveis eas lixeiras ou nichos esçecífícos, áíretamente cem cada
parââcalar eu neuâre Íagar de carmem acordãº;

%) ãoar a aígaem da mesma Vizinhança, bairrº ea regiãº são demãcílíe
e/ eu residência do áoadef eu deatras leealíáaães, podenda as
âoações serem Éevaâas as eneontm cios áenaâasíes, para viabilizar e
até facilitar a Éegístíca ãe entrega dos bens deaães;

c) dear es recicláveis e/ eu feuàââízaveís a qaem lhes aprºuver,
atentandoee, eeníude, as pessaas erierizaáas ne %? deste artigo.

É - aos Cenáamínios resíáenciaís em cºmerciais, respeitas as regras
censâantes nes aràíges 1.333 e seguínâes são Códige Civil (Lei Federal nª
30,456; ãe ?O de Éaneiro ãe 2962), dentre ÚUÍÉEZS, facuíâam—se as seguintes
esceíãas:

a) separar em sacas, lixeiras, bags, ceaâaíeers eu eatms recipientes as
recicíáveis para facilíâaa a deaçae, peáeaão Cªiga? os resíduos sóíídes
eu beas aºs príositárâes previam—s no 5333 àeste amiga;

S' I; ff33) iguais às ”pesseas físíeas”, alíeeas “a' a & Cão incise E, pederãe
manter eaáasàm de passíveis donatárâes eu áestínaàarios, iegístâea cie

fls. 35/50



distribuição e clareza sobre 0 ªwe—arbítrio à áeaçãe OU. à circulaçãº de
bens;

e) manter caixas ou «temperªmentºs ãe íâens reuâííízáveís & serem doados
eu círculaãos enâre os ceedômínes eu & terceirªs;

&) em relaçãô & íivms, além cia separaçãe e deaçãe & %erceíms, pederãe
eoneervar estanâe ou mebiííáris divefse com &CGTVO liâeráríº & ser
censulâade, Circuladô Gu doado enítre as ?róçríôs cendôminos, come
mecamsmes de íncenââva à leitura;

e) criar um “varal solidário” ou sistema ãe recolhimento e Separaçãg em
euaa áependêncâas, prgxímídaáes eu nouàm Éocaí, para & doaçãô de
mapas, agasaíhos, cobertores e eaiçaáes, eu ainda, com periodicíàade
e íogística que meIhQr íhes agronvef, fecehef e dear esses itens &

âenaªâários específicos,:

Í) reunir e doa; as resíduos de óíeas áômésâíees eu industriais à
predaçãe de sabão cm bioáiesel, cumprindo—se, %eãavía; & Íegíslaçãe
ambiental e saniâáría apííeáveí à espécie,:

g) ímpêanâay sistema de compostagem gaara residues sólidos orgânicºs e
artícuíar com os agenâes ecºnômicas e seeíaãs fermae de ufilízaçãe de
campeão proâuzíde.

HE —- às; ceoperatívas, íanchoneâes, eamâinae, resâaurantes, mercados,
supermereados, cuâros esmeeíecimenâes empresariais e às fáhrícas, afora &

feealâade de efetivarem as afinªções, círcu'âações, recidagens eu
reuâíiízações nos meemgs meídeg preconizaâgs nos: incisºs anãeriores deste
parágrafo, respeitanáe—se & íºgística severga e & Ãegisíaçãe inerente as ciclo
de Vida dos pygdaâes, peâeyão príegízar eeíúrçoe à referida deaçãe das
residues ãe óíess para & faõrâcaçãe ãe sabãe am de bâedâegel—

êãº Quanta ass âonatáríes, es beam recídáveís e/eu reutilizáveis serãg
peefereneíeímente deadc—s & quem se eraquadre em uma eu mais das
seguintes Situações:
;? — responsável per erâamga Gu adoãescenàe (âefínâdgs pelo art. 2”, cães Leí
Éedeeaã nº 8669/96), par íãese eu ?O? pessea eam àefíeíêneia;
H » imegramte Sie família momeparergtaã;
EH » pessoa cem Made iguaã ou sapefim: & 6% (aessenâa) anºs (idosa), nºs
termºs do art. lº, da Lei Federaí nº 13.741; de lº de Outubro de 2063
íEstatute de Idem);
EV w pesssa com deficiência, assim defizaíâa eenferme 0 arºs. 2ª, cia Lei
Federal nº 13.146; de (36 de jeãhe cie 2015 (Estamâe da Pessoa com
Deficiência);
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Râhaâf a Wata

V « easaí ou unipessea desempregaâa e eem renda,-
VÉÇ — pessoa em situação de rua;
VH »— eutros em esàaáe de vulneraªaííídade eecíaí;
VH? » entiáades sem fins Éacraâives;
Dªí — assecíações em cooperativas ãe catadores de maâefiaís recícláveia eu
reatííâzaveís, fermaâmente censtítuídaa e que tenham a cataçãe comº única
fame de regada;

)( » óa'gãos públicas assísâeaciaísf eâucacâenaís, áe segurança, ãe gaúde
e/ eu emergenciais.
€€€? Quanta ae impacto sacia? das áoações e eiraalações trataáas nesta Lei
Campíementar, deatm do pessiveí, ateaàeruseuãe as seguintes finalíáaães:
Í » geração de frabaího, renáa e eceefícíêacâa;
H — saeâenâabííidade e equilíhrio ambientais;
HE »— ?mgreaso eceaômice e austeniávei aaa regiões aia eiàade;
EV « inclusões seciaí, educacionaí e amªsíenªzai;

V » meíhoría áa quaiidade de vida e saúde fias pessaas;
“ªv?" » àímínuíçãe das desígnaãdadea secíais;
VM » dimiamiçãg da pobreza e da fome;
VHÉ & diminuiçãº da marginalidade;
IX » êimínuíçãe da drogadição;
X -— âiminuâçãe das “pessoas em situaçãe de acumulaçâe”.
Art 5º Os eondomínígg residenciais eu cemereâaís Éocaíãzades na cidade de
Rieeírão Preto &everão:
? »- afãxar cartaz em suas depenáêncías em Eecaê Viaíveí e cie facil acesse:) ao
púhiâco, cem os seguintea áízeres: “Separar 0 Eixo, recidar e reaíiíizar
promeve traªoalhú, renda e proâege e meia—amªbíente. Seja conscienàe e
seíâáarie, Consulte a lista de àestímatáríeg de seu cendemínio e doe seus
recâcíáveís e reutãêízáveisã”;
”53 w manter cadasªzm aceasíveí a sem; eamãõmâzws Cie poasíveãs donataríos
de yecídaveis e/ ou reutííízaveís, cem atãnetaâe Raica a ser produzida ãe
mede a respeitar as cenvençães cenáaminiais, bem came eventuais
áeêiberações em assembíeíag coieâivas rags cendemãaíes, nas moldes cia
Éegísâação civií apâicada ae caao;
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H » sepresenâaâes por seus síndâces cm aámínístradares devidamente
cczzstítuídes, CDIRHJQÉCaI às autoridaáes públicas municipais sabre as casas
de indícios Ga OCÚÍIêDCÍaS da conáõmíncss em “situação de acumulação”,
para & farmacia das pmvíáêncías prevísâas 3:10 Decre'àe MaaicipaÉ nº 284, de
22/88/2019 e outras normas Que %he suceàam GU compâementem & eficácia.

Éazágraío úniw O dsscumpfímesm a ªim dos incisos da presente amiga
acarrstará muita administraâíva as coaágmínie no waãgr às 100 (sem)
UFESPS, apíicaãa em câobm nc: casa de remdáência.
Art. 5“ às oríénàações esta?:«eíecíãas nesta Lei Compíementar não afastam a
passíbiiâdaãe ãe as pessoas Éísícas ou Éurídícas darem G destina que melhar
lhes apmuver aºs seus reciciáveâs eg! ou reuâiíâzáveis, vigencia, à
cífcansíâncía; o principia fia autºnºmia da voaíads diante da próprio
paârímônia.
Ária, ?“ ?esmanecs à Adminisâraçãa Públâeza Manicípaí a facuíáade de dºará:
os bens móveâs inservãveãs de seu ?atrimôníg, exclusãvamentg para fins e
asa de ínâzeresse sºcial, açós avaiíaçãa às &?Grmnídaãe e conveniência
sacíoeconêmica em reiaçãô à escºlha às entra fôrma de alienação, nºs
ÍÉÉTHIGS da aíínsa “a”; do inciso II, de art. 76, aia Lei Fecíêraí nº ªliª?» de O?
de abril ás 2021 (Neiva Lei de Licitações e Cantraâôs); pedemáe adôtar ou
nas; Em tºda Gu em parte, as negras, fcn'mas de doação; fínaliáades saciais &

denaàários prsvisâgs nesta Lei Compiemeniaa
Art 8º Para aconsecuçãc das fins previstss nesta Lei Camplementar, serãe
uâêíizadas as termãnoíôgias & âísposíçães cia Leí. Feássaí nº 12.305, de 02 de
agôstí) de 2339 (Poíítíca Nacional de Resíátaôs Sóiidosj; e da Lei
Ccmpíementar Municipal nº 2538; às "38 de maiô de 2321 (Pºiítica
Municipaí ds Resíduos Sólíàgs e Lâmpsza Úrbana).
Am.; 9º A seu critério, poderá O Executivo rêguíamenâar a presente Lai
Camªiemeatar, na que Cºube?»

Arãº 18 As âespesas decºrrentes da execuçãf) áesta Leí Csmpíememat
mºrrerão por conta às dotações orgamsnfàrias próprias, suplementadas se
necessária.
Ária 11 Esta Lei Csmplemenâar Vigasrará a. p "rir da data de sua publicação,
fsvºgadas as ãíspasições em contª;

Sala das Sessõe
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ÉUSTÍFICATÉVÁ

Cª Brasi? produz, em média, 79 milhões de %Gneíadas de lixo par
ane; das Quais 30% poderiam ter sifão apreveifades, mas somente 3% sãe
reeíeíedes.

Em Ribeirão Preto, além da coleta comvencíeeai do íixe, &

Ceerãenaãeria de Limpeza Urbana Maeíeipa? reaiíza & reeoãhimento dos
maâeríaís reeicíáveíg pelo Sietema ªperta & perâa“ e eeíeâa penteaâ.

O materiaâ receihãde e áestieado para caoperatíva ”Mãos
Baias", ende sâe realizadas fria em; seíe ãe, acºndicionamento eg Ç

desâinaçãe fina?
Amíúde, & prºjete ”Mães Daãas” “busca ídenâíficar, cadastrar;

censtâmír e censoíídar grupos; de caâaderes, em maias as cincº Regiões do
menieípío de Ribeirão Preto, crianãe uma rede de íncíusão social e de
recíelagem de resíduos em tado o manicíçíeº.

A coieâa seletiva ãe nessa cidade àambêm cenâa sem & veíerosa
ainda de projete ”Catasonhe ”, que ebêeâíva implementar um sistema de
coíeta seíetíva mm & inclusãe de eaâaâcyres em um território (ía zºna oeste
de Ribeirãº Preto.

Há pomos de eeíeías de regídues em aíguns estabelecimentoe
manicípaíe que se voluntariam, assim como pesseae físicas e gurídícas, das
mais diversas ardem; e camadas sºciais, Efeítaáas-se à eataçãe ãe recíeíáveís
e reutilizáveis em nosso município, mermenâe após 9 agravamente da
síâeação econômica de país cem & panáemía de caem—É?.

Exatº, país além da preservaçãe ãe» meia)—ambiente,, & lixe
repfesenta predação de riqueza,. mãe de sbre (árabalhe) e
reaproveiâamenâo de recursos, conjugando fatores embieetaís, sociais e
eeonômiees.

A àímieuiçãe cies rejeíâ'es e a maximização de reapeeveitamento
dee resâáuos sólidas está direta e prepareionelmeme reíacíonada à
eveânçâe ães pºvos, sohreâuáe ecoíógiea. Países como Alemanha, ]apãe,
Suécia e Egtados Unidos da América sãe óâímes exempíesª.

()() Acefdo Mukíâaterah Leí Cemplememtar Municipal n
2638/2833, firmada em 82 de setembm ãe 2.933, que 53335911 a integrar e
ª Mães:ffwww.rãbeifaeprete.spgov.bf'fpertaâfwefderzeéerâa—ãímpezaãeeêe'ía-câe—Íixe—seãetíva
? %:m::s:ffwww.fíbeiraopfete.sp.gov.kat-ff?Eesf'spíaegªpâazzeóãâêíâ % í—pâano—res%due-soiídes—auãpâf
3 híàpsszwwwí2.senaào.%eg.briemdiscessaeíediceesãresêdeas—sei%dasimtmde—mme-a—ôf—bilhees—de—

Eeneíaãas—por—ane/eomo—aiguns—paises—âratam—sees—resideas
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anexe I, da Lei Cemplemeetar nª 2538, de 25 de emir) de 2012 (Plane
Municípal ãe Resíduos Sólícles e Limpeza Urªeena) _- estabelecerz enquante
mete & lengo preze ae municíçíe — 88 a 28 arme, as eeguânres disposições

- Premover & cºleta seletiva, perra & aporte, de lerma atender 186%
de pºpulaçãe;

«— Aumentar em lik???) os pentes (le entrega veleeâáría de recicláveis;
- Númere de cooperativas suficiente para atencler à essa demencial

para & triagem

Estime-se que em Ribeirãe lºrem le; baírres sejam atendidos
ªperta & perta” pela coleta seletiva, eu Seja, aprexímedameme 66% da
?epalaçãe e Que es residues clessa celeâa represenâeram apenas uma media
de 8,27% da coleâe geral, rendo cerne referência Os anos de 2014: a 2619,
ínálces esses bem menºres ele que es previstos mee metas de referida
acerde multileªcerel inserida no ÁHGXO E de Leã Complementar 2538/12 4.

Nesee contexto, a presente pregecãe elajerlva;
»— Gerer valores ecºnômico, social e eelíáárlo aee residues sólidºs

e bens recicláveis e/ eu reutilizáveis ne município, propercíonande
trelaelhe, freada, àígnléade e emparía à peeulacãe;

«» lºremever as inclusões; secíal, emblemal e & cíclaclaríía;
«— Incentivar a formação, estruªceraçãe, ergaeízação, manutençãe,

íneiruçãe e garantia de renda mínima, em especial às camadas secíaís mais
vulneráveis cie nessa cidade, per meia de cleações oe outras práticas
ambientais Selldárías voltadas ao reaprevelramenre e YÉUSO dos bens,:

«- Defender & eáucecãe amhíental cenrinuada, permanente,
inelegível, articulam; totalizadera e eficiente, cem "vieiras & preservar e
melhcrar e melo—ambiente às presentes e femme gerações;

»— Coescíentizar sobre & neceseáría sustentalailidade ambienâal e
ele valer agregada à cadeia de erecluçãe, círculacãe e ciclº cªle Vida dos
panfletos, assim come ele retorno ecenômlce dos resíduos sóliâee e bens;;

w l—larmonâzar & pmieçãe ae nàeíewambienâe com e
deeenvolvímente secíoeconômice e & âncleeãe cla pepuleção ne precesso de
geraçãº de renda, limpeza, «seleta, àestíeacãe e diepeslção aáequades dos
resídaos sólíáee ne municípíe;

-— Não gerar, reduzir, reutiliear, reciclar e tratar com eficiência os
resíduos sólidos, com e plena envelvímemo cla saciedade civil no processe
de celeàa, ele;—afinação e dispesíçãe cleeses reeíduos;

“ Conclamar tecla Ribeirãe lªreêzcg, suas; famílias,. cºnselhos ele
belrres, insízâmições relígíeeas, conclemínâoe e cenâõminos, associações,,

ªº hrips:;Gª'wwwribeÉraopzºemspgov.brffãlesisplaniplancáãêílwÉ 1—pêeee—«regãdee—solâdes—aeàpáf
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fumâações; cooperativas, os grupos cívicos em geral e as empresas visando
à constituição de forças—tarefa comuníàárias voltadas; tamo à quaíiáade &

educação ambientais,, quanto ao desenvoívímento ãe fazias locaíidades e de
agrªda ao próximo

__ Esíímular & informação, conscíeªtízação, colabefação,
soêídariedade, associação, cooperação, co—píanegamânâo, (:o—gestão e co—

responsabííízação de toàos em miação aos resíáaos séliãos & bens,,
oâímâzando & Golem seletiva e reàuzináo o voluma de regeítos em Ribeirão
Prem;

-— Criar polos comscíenàes, operamtes e voltados à
responsabiíídadê compariííhada pelo cicão de vida dos; produtos,
aâendonão aos desonvohúmeníos ambientai, sociaí, saníâárío & econômico
do manicíção.

Para atender & esgag finalidades, afora & circuêaçâo, propõe—se a
conscientização e doação das espécies recícíáveís e/ou reuàííízáveís no
município,, a cargo da popuíação, aorgdomínios, morcadoa, supermercados,
G&ÍTaS empyesas, fábricas & congênêrea, pogsoas físâcas & jurídicas, para quo
63888 bens ou rosíduos áoados se rover—íam em rezada aos donaâáriog,
sobretodo às yeasoas em situação â€- vuímerabiííáaâe sociai, com posturas &

coordenações que cremos eficientes,, aàâggínão—se %amªoém as seguintes
rogulâantes:

— geração de trabalho, rezada & ocoeficíêncía;
« susâentabílidade e equilíbrio ambíonàaisg
— çrogresso econômico e susªzenâáveí das regiões da cidade;
— íncíusões social educacíonaí %% ambíontaí;
— meíhoria da quaãidaáe de vida & saúde das possoas;
— diminuição das àesiguaâdaâes sociais;
»— díminuíçâo da pobreza & cia fome;
- diminuição da marginaíiáade;
« diminuição && árogadição;
—- diminuição das ”pessoas em simação das: acummíação”.

”íodo ser humano pensame é capaz ãe conscientizar—see,,
mobiíízar—se, organizar-se & doar os próprios recicláveis ou reutilizáveis,
promovendo aonsmnte meihoria âas condições de víàa e evolução &&

soaiedade. O que é íixo para um âodivíámo pode se reverter em salvação
para o próximo.
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A pygjeçãc também prevê GS chamados “varais sdídáríes“ ºu
similares, para & deação dê roupag, agasaíhôg, cobêràores e caíçados, as
esàantes ãe livros, para [10551405 011 CírcuÉá—ígs, incemâãvando & leitura,, &

recêpçãg & dºação de r&síáuss ãe óíess paxa & caníêcção ãe sabãº ou
bíeâíaseí e, & impiantagão ãe sísâema dê cempªstagem para resíduos
sªídos Orgânicas & seram ”hªm apfôveâ'gadôs” em 30353 município.

Pôr fim,, egtípuíou—se & Gbrígagão aos candomínios, passível de
muita, de alerâarem sobre a necessidade ãe se separar ta'—3ª doar ss recicláveis
e/gu reutiíizáveís, das ?ÍáÍÍCâS carítaiâvas & íísâa dê áestinatázícs nesse
sgmíáo, da afixaçãº de cartaz infarmaíim em suas ôependêncías e, pa;
fim; dia comunicação de ínàícios ou ocºrrência de siªmação Cíª.—“: pessoa em
acamuíaçãc; entre (38 seus respecàíves cºndôminos.

Por esses e oatros metívos, peçD aas “nºbres Vereadares &

Verêadwês & apmvação (ía presente matéria.

2,821.
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Prefeitura Municlpa
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

ªw
PROJETO DE LEI

'

AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO A

ABRIR CRÉDITO ESPECIAL, NO VALOR DE R$ 293.554,88 (DUZENTOS

E NOVENTA E TRÉS MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E QUATRO

REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), PARA ATENDER A

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO E INCLUSÃO DE DOTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,

No ORÇAMENTO DO CORRENTE EXERCÍCIO E DÁ OUTRAS

PROVIDENCIAS.

Art. lº. Fica, por esta lei, autorizada na Secretaria Municipal da Fazenda a favor da

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a abertura de crédito especial no

valor de R$ 293.554,88 (duzentos e noventa e três mil, quinhentos e

cinquenta e quatro reais e Oitenta e oito centavos), para inclusão de dotação

orçamentária para elaboração de projeto executivo para construção do

CETRAS — Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres, cuja

codificação institucional e orçamentária será incluída na seguinte dotação:

02.15.10-18.122.202212.0127-07.100.201-4.4.90,51.00

Obras e Instalações .................................................. R$ 293.554,8
Il

»

a/Nf-
“º”

Art. 2º. Os recursos para atendimento do presente crédito especial correr'ohp “

conta de operação de crédito, com a Caixa Econômica Federal -*' Contr.:

0533.786-81 no âmbito do programa FINISA , Financ. a Infr. e ao

Saneamento ............................................................. R$ 293.554,88

5de6
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Prefeitura Municipalde Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Art. 3“. Inclui ainda, na unidade gestora Prefeitura Municipal, na Lei Municipal nº

14.634, de 10 de dezembro de 2021 (PPA), período 2022/2025, e na Lei

Municipal nº 14.583, de 21 de julho de 2022 (LDO), as alterações acima para

o exercício de 2022.

Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições

em contrário.

PALÁCIO RIO BRANCO

/
—— NOGUEIRA

« //
Prefeito Municipal

6de6
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Prefeitura Municiíial de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

Ribeirão Preto, 29 de abril de 2022.

Of. n.“ 1.634/2.022-CM

3108/2022

Senhor Presidente,
:

Ipíiiíílielráo

Preto

LEG

-

FL

50/2022

Protocolo

Geral

nº
1

Data:

03/05/2022

Horário:

10:17

cílniara

Munici

17 JUNM

.
Tem 0 presente a finalidade de encaminhar a Vossa

Excelência, para apreciação desse Egrégio Poder Legislativo, o incluso Projeto de

Lei que: “AUTORIZA A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO

PRETO A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL, NO VALOR DE R$ 293.554,88

(DUZENTOS E NOVENTA E TRES MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E

QUATRO REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), PARA ATENDER A

NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO E INCLUSÃO DE DOTAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,

NO ORÇAMENTO DO CORRENTE EXERCÍCIO E DÁ OUTRAS/“

PROVIDENCIAS”, apresentado em 06 laudas, justificandº se a
Pf0p0s1t?pj??)_,

L
“X

razões que adiante seguem:
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Prefeitura Municipa de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Gabinete do Prefeito

O presente projeto de lei visa autorizar a abertura de

crédito especial no valor de R$ 293.554,88 (duzentos e noventa e três mil,

quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) pela Secretaria

Municipal da Fazenda a favor da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

O referido valor será destinado a abertura de processo

licitatório para a execução dos projetos executivos para a construção do Centro de

Reabilitação de Animais Silvestres — CETRAS, apoio logístico (refeitório e

vestiário de funcionários) e recintos de reabilitação externos.

O CETRAS ficará localizado no Horto Municipal

“Ángelo Rinaldi”, a fim de que seja cumprido integralmente o Inquérito Civil nº

l4.0702.0000029/2017-9.

O objeto desta contratação, além de possuir o

condão sócio ambiental com a preservação e cuidado de animais silvestres,

pretende também cumprir integralmente com as legislações pertinentes à

construção e implementação de um CETRAS, como por exemplo, aInstrução

Normativa n.º 5, de 13 de maio de 2021, a qual dispõe sobre as diretrizes, prazos e

os procedimentos para a operacionalização dos Centros de Triagem de

Animais Silvestres — CETAS do Ibama, bem como para a destinação de

animais silvestres apreendidos, resgatados ou entregues espontaneamente a esses

C entros .

Os CETRAS são estruturas que recebem animais

)
. e . . . . , .»

fiscalização, recuperam e destinam esses animais por meio de solturafull,“
silvestres por entrega voluntária, resgate ou oriundos de apreensão de

encaminhamento para empreendimentos de fauna devidamente autoriz/ dos. (

/
Nesses centros, a fauna que necessita de atendimento é recebida, avaliada, tra/tada e,
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se reabilitada, encaminhada prioritariamente para soltura. Os animais que não se

recuperam são destinados a criadouros (comerciais, de pesquisa ou

conservacionistas), zoológicos, santuários ou mantenedouros.

Em Ribeirão Preto, 0 CETRAS terá como objetivo

atender as apreensões de animais silvestres, das cidades do entorno da unidade

de conservação, fruto de apreensões feitas pela Policial Ambiental e demais órgãos

ambientais.

A importância de se construir um CETRAS no

Município de Ribeirão Preto, se dá justamente porque no estado de São Paulo

funcionam, até a data de hoje, 14 (catorze) centros de triagem e de reabilitação de

animais silvestres não aquáticos, mas nenhum na macro região de Ribeirão

Preto, que conta com 20 (Vinte) municípios que poderão ser beneficiados.

Ainda nesta toada e apesar do Estado de São Paulo ser a

unidade da federação com maior quantidade de centros, sendo um do Ibama

(Lorena), um do Estado (na capital), quatro de municípios (das prefeituras de São

Paulo, de Barueri, de Araras e de Presidente Prudente) e o restante de instituições

particulares, a distribuição dessas estruturas não é homogênea pelo território

paulista e a maior parte delas se concentra na faixa leste do Estado.

Dessa forma, para que a construção do Centro seja

efetivada, e' necessária a contratação de empresa que realize sondagens e

levantamento topográfico do local, elaboração de projetos executivos de engenharia

e arquitetura detalhados, além de aprovação de projetos legais e de licenciamento e

demais elementos necessários para a completa execução da obra.

Expostas, dessa forma, as razões que ju/sti cam' a

propositura, aguardamos que a mesma seja apreciada e votada por esse Nobre

Legislativo, nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica do Município.
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Sem outro particular, aproveitamos a oportunidade para

reiterar a Vossa Excelência, os protestos de alto apreço e distinta consideração,

subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Prefeito Municipal

A SUA EXCELENCIA

ALESSANDRO MARACA

DD. PRESIDENTE DA CÁMARA MUNICIPAL

NESTA
4de6
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! MUNICIPIO DE RIBEIRÃO PRETO 0 JUNHO PÚRPURA,
! CONFORME ESPECIFICA E DÁ OUTRAS
PROVIDENCIAS.

SENHOR PRESIDENTE

Apresentamos à consideração desta Casa o seguinte:

Art. 1º - Fica instituído no âmbito dO Município de Ribeirão Preto, o mês de

conscientização sobre Distúrbios de aprendizagem “Junho Púrpura”.

Art. 2º — 0 “Junho Púrpura“ tem por objetivo ajudar os pediatras a identificar e

orientar as famílias sobre OS distúrbios de aprendizagem e problemas de

desenvolvimento em crianças, assim como levar informações às famílias,

escolas, professores e demais profissionais que atuam com essa faixa etária.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber.

Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, 02 de junho de 2022.

MAURÍCIO GA PARINI

VereaZÁór
— UNIÃ BRASIL
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JUSTIFICATIVA

O distúrbio de aprendizagem é associado a um grupo de dificuldades,
apresentando um obstáculo cognitivo, emocional e social, que implica, também,
em dificuldades de absorver o conhecimento teórico de determinadas matérias
inseridas na formação escolar. Mas isso não significa que a criança não possui
capacidade de desenvolvimento, uma vez que, na maioria dos casos, é
um cenário completamente reversível, mas para isso, é necessário
acompanhamento e métodos recomendados para cada diagnóstico.

O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM—V, 2015),
publicação da American Psichiatrc Association, aponta que o distúrbio especifico
de aprendizagem acomete de cinco a 15% de crianças em idade escolar, em
diferentes idiomas e culturas, sendo os específicos em leitura e escrita altamente
prevalentes. Alguns estudos apontam 17,5% de acometimento dos estudantes
de classes do ensino fundamental (Shaywitz, Morris e Bennett, 2008). Os
números são expressivos e por essa razão, a Campanha Junho Púrpura —

Distúrbios de Aprendizagem: conhecer, perceber, enfrentar, da Sociedade de
Pediatria de São Paulo (SPSP), coloca em debate esse assunto.

De acordo com o coordenador de campanhas “Junho Púrpura" da Sociedade
de Pediatria de São Paulo (SPSP), Dr. Claudio Barsanti, a conscientização
dos profissionais de saúde e fundamental. “O quanto antes a causa desses
distúrbios for detectada, melhor. Dessa forma, serão realizadas as intervenções
necessárias para que essas crianças possam, o mais cedo possível, ter o
diagnóstico e encaminhamentos adequados, Sinais como alterações na
percepção, escuta, visão, entre outros, devem ser observados e tratados o
quanto antes. Os profissionais devem estar atentos nesse sentido, pois o
tratamento adequado precoce fará toda a diferença no futuro dessas crianças"

Sala das Sessões, 02 de junho de 2022.

MAURÍ
Veread r—UNlÃO RASIL
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