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REQUER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE, INFORMAÇÓES REFERENTES AO PLANO

PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2D22 A 2025 NO
EMUNIÚPIO DE RIEEIR O PRETO

.

none/mw

SENHOR PRESIDENTE,

Anresentamos

&

consideração da cªsa o seguinte:

CONSIDERANDO o Projexc de Ler nº 206/2021 apresentada pelo Prefelm
na Câmara Munrerpal de Runearãc Preto, que trata do Plano Píunanual
(PPA) para o período de 2022 a 2025 no Munrerpm. e as informações referentes ao
planejamento futuro para este órgão apresentadas no documenta.
Murncrpaw

CONSIDERANDO as características das 10 ocorrências referentes a este
Órgão no PPA 2022-2025 que Iotalízam R$ 59.220.508,00 40,39% do recurso total do
municípxu no período), e que atende &] (unção GESTÃO AMBIENTAL & ao programa
RIBEIRÃO + VIVA, conicrms Informações apresentadas no referido Projeto de Ler,
CONSIDERANDO & neeessrcade desta Casa LegAsram/a e do Mandala
Colebvo Ramen Todas as Vozes amohar & compreensão sobre pomos especmees
referenles ao plane;amemo apresentado pelo Órgão e pera Prefeitura Municipaw para n

períodu de 2022 a 2025,

PeJo exposro emma, REQUEREMOS na forma regwmerual. depois de cume e
mena'rio, que Sejª oõcxadc ao PREFEITO MUNICIPAL, por melo da SECRETARIA
MUNICIPAL DE MEL) AMBIENTE. para fornecer as informações
acerca das

segumtes questões:
»

, Vermca-Se uma redução acentuada na paniclpação do orçamemo da

magia em reíaçáo ao zeze: do mumcípm para o próxmo período, mclusive com valor

prevrsre em todos os anos do período de 2022 a 2925 mfermr ao orçamento prevvsla
na LOA 2021 Qua 3 Jusnneenva para esta redução de verbas e ae que forma a
Em
.—,

.

ªum,

:

«

%% Câmara Municipalde Ribeirão Preto
Estado de S o Paulo

Seuelaria planeja a sua atuação, visando ampliar os recursos da pasta e c
desenvolvimento de ações vuttadas à defesa ao Meto Ambveme nc mumclplo?
||

Constueranuc que na pasta na uma anta-au de Ptartcramenrc c Educaçao
Armamar. há atgum recurso na PPA voltado a programas de educação ambtenlal na
cidade?
4

, Consuíerando (: aumemo gradual dos tmpactos negativos das
quetmauas em Rtbaírão e região e o PPA. na atguma outra tntctativa da secretana
para combater este prnctema atém da aquisição de veículos de combate a tncénaicsº
m

IV - No documento do PPA
que coloca a conjuntura relacmnada ao meio
ambiente na mºeda, ressattase a necessidade de proteção e recuperação das
nascentes de água. a rccornpcstçâo ftcrestat enlre outras ações No entanto, quazs os
recursos destinancs a ações deste upa no orçamento?

v . Nu orçamento da pasta não há recurso prewsto para ações retacianaaas a
de
pclmcas resíduos sóltdos até 2024?

Saia de sessões. 15 de setembro

dª 2021.

MANDATO COLETIVO
RAMON TODAS AS VOZES
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