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SENHOR PRESIDENTE.
Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:
CONSIDERANDO o Projeto de Lei nº 205/2021 apresenIado pelo PrefeIlo
IvIunIpraI na Câmara MunICIDaI de Ribeirão Prslo. que nas do Plano Plunanual
(PPA) para o penode de 2022 a 2n25 no MunIpriG. e as Informações referentes as
nIaneIarnenIa futuro para em órgão apresentadas no documento:
CONSIDERANDO as caracten'sucas das 26 ocorrêncIas Ieferentes & esIe
Órgão no PPA 2022.2025 que totalizam R$ 532.682,69000 (3,53% do recurso (um do
municíplcl no perI'odD), e que atende à função ASSISTENCIA SOCIAL e ao programa
RIBEIRÃO AcoLI-IE, eonIorrne informações apresentadas no referido Projem de Lex,
CONSIDERANDO a necessIdade desta Casa LegisIetive e do Mandem
CeIeIIvo Raman Todas as Vozes ampIIar & compreensão sobre pomos especIfIcos

referentes ao pIaneIarnenIo apresemado pelo órgão e peIa Prefeitura MunIpraI para
período de 2022 a 2025:

o

PeIn expcsm ecIrne, REQUEREMOS na forma regImenIeI, depois de cuvIdo o
plenenn, que Seja afIcIadD o PREFEITO MUNICIPAL, por meta da SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
para fornecer as Informações acerca das

seguInIes queslões'

saem.

De que forma a Secretaria pIaneIa agir com programas e ações em
defesa dos dIreitos da muIner no municípIo, con5Iderando que a única cuntrIbuiçâo
sobre este Iema nn PPA 2022-2025 e o Fundo Municmal dos Direitos da MuIner, que
poSsm uma dotação orcamemàna (otal no período de R$ 71.800,00, 0 que Ioma
InVIeveI e reaIIzaçãc de qualquer ação wa Fundo7
|

-

De que Iurrna a SecreIana maneja egIr com programas e ações em
defesa aos dIreitoS da pessoa com defIcIência no munIprIo, consIaeranac que &
úmca conIrIbuIçãD sobre este Ieme no PPA 2022.2025 e a Fundo Municipal das
II .

dª?; Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de Sao Paulo
Dlrellos da Pessoa com Dencrencla. que possui uma dotação orçamenlana local no
período de R$ 72.500,00. o que [uma rnvia'vel a realização de qualquer ação vla

Fundo?

||| » Considerando o alto Indice de familias Vivendo em situação de
vulnerabllidade socíal no munlcíplo e canslderando a prewsãu orçamentárla no FPA
2022—2025 voltada a este tema apenas de açãu de dlstribulqão de cestas Básicas
Cºrrº combate ao (David-19 (ailvidade 20066) com orçamenlo slgnlflcatlvº apenas no
ano de 2022, oe que forma esta Secrelana pretende compaler a slluação de
vulnerabilldade social de um grande conlrngenle de larnll'ras no munlclplo?

. Há planeramenlo de ações desla Secrelana volladas a lmplemenlaçâo
da Peluca Nacronal de Saude rnlegral da População Negra sobreludo quamo ao
alenzlrnrenlo da população negra em suuaçác de rua7
IV

v - Não loenlrncarnos no PPA 202272025, prolelcs voltadas ao alendlmenlo
da população de rua e drrnrnurcão do esrado de vulnerabllldade soclal destes
munrcrpes Qual o planejamento de ações desla Secrelana para alendlmenlc da
população de rua no período?
- Em que consrsle a delação orçamenlàrla vinculada ao prol—elo “Minha
Casa Minha Vlda" (10012) no PPA 2022—2025. a que corresponde o recurso vrnculaoo
de R$ 34.012,00 e porque não há previsão de connnuldade nesla dotação duranle o
Vl

demers anos englooados pelo PPA?

quais entidades e de quais áreas de atuação (saúde. educação.
Cultura, etc,) se desllnarn as dotações orçamenlánas prcvrstas para "Enlldadcs de
Acolhimento Institucional", "Entidades de atendimento de média complexmade" e
"Entidades de Convivência & Íonalecimenlo de vínculos", destinadas a ações, e
porque a dotação orçamentária pam "Enlldades de alendrmenlo de mora
complexidade“ (de R$ 4 110.538,00 para 2022) é cerca de (rêS vezes maior do que a
delação para "Serviços de atendimento de médla cumplaxldade" clonados pela
própria Secrelarla de Asslsléncla Soclal (R$ 1,222 500,00)?
VII - A

Vlll - Rlbellãc Preto cumpre com a Lei Orgânlca da Assistência Social

Numero 0742, a qual prove um numero mlnirno de Centros de Referénma da
Assrslêncra Social, cada um com um número mlnrrno de funclonarius, calculado em
função do lamanrro da população munlclpalv

delação de R$ 173.060 000.00 deslrnada a Gestão de RH no
período de 2022-205 prevê & conlralaçâo de pessoal alraves de concurso puclrco
vlgeme. como o Nº 001/2015? Quanlo desle valor será destinado a Íunclonárlos de
carrerra e a cargos comlsslonadcs?
|X - A

. Para a realrzacao de obras de “conslrução, lrnplanlaçao, reforma,
modernrzaçao, amplração", com cuslc de R$ 0.774.017,00 para o período de
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de S o Paulo

2022-2025, existe alguma previsão de destinação à construção de casas amigo para
aooiner crianças. mulheres em Situação de vioienoie o inslilu oes asilares7 Em caso
afirmativo, para quai prazo'7
Dentre as dotações orçamentárias orevrstas no Plano Piunanuat de
20222025, qual é o valor destinado a compra de cestas básicas e qual e' o ntimero
enuai oe ceslas que se pretende comprar e doar às familias vumerávets oo
Xl -

municipiu7

><ti

. Dentre as dotações orçamentárias previstas no Plano Plurianual de

2022-2025, existe aigom montante destinado a programas de irensierencia de renda,
como e o caso do Renda Cidadã de 20177

Dentre as dotações orçamenlánas prevlstas no Plano Plunanuaí de
2022—2025r qual montante será destinado ao Fundo Municipal da Assístênma Soeialº
XII!

A

XIV - Qual é a prEvisão de recebimentos de Fundo Nacional de Assistênma

Social Dara o período de 20222025?

xv , Qual e o orçamento prevlsto para o periodo de 2022—2025 para a
Casa Abrigo Ntida Rocha Simões? Para apiioaçao oeste mesmo orçamento, está
previsto algum programa voltado para agressores de mulheres atendidas em situação
de vroiênCia'l

xw - Quais dotações orçamentárias serão oesiinadas a ações de proteção

integral no Assentamemc Mário Lago7

xvtt - Qual e o detalhamento da aplicação da datação orçamentária
prevista para as seguintes atividades e projetos: Serviços de Proteção Sooiai Basica,
Benefictos Sociais Municipais. Serwço de Acolhimento instrtuojonai. indice de Gestão
Descentraiizaoa, Projeto Sincov de Proteçãº Sooiat Basica, Projeto Slnccv de

Proteção Soorai Espectai, Projetos SIGTV Esirao Entidade Rede de Serviços e
Projetos para Novos Locais Semas?
Em quais ações e programas, especiíicameme, será implementada
a dotação de R$ 707 000.00 para ações e Combate ao Cavid—19'7
XVIII
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