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EMEN A:
REQUER DA FUNDAÇÃO DOM PEDRO II,
INFORMAÇOES REFERENTES AD PLANO
PLURIANUAL PARA o rºmeno DE 2022 A 2025 NO
MUNICIPIO DE RIBEIRÃO PRETO
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SENHOR PRESIDENTE.

Apresenumos à consideração da casa o seguinte:
CONSIDERANDO o Projeto de LeI nº 206/2021 apresentado peIo PreIeIIo
Municipe! na Câmara MunIpral ue Ríberrão Preto, que (fala do PIano PIunanual
(PPA) para e período de 2022 a 2025 no Mumcípro, e as Informações referentes ao
pIarrEJemenm Iquro para este órgão apresentadas no documento,
CONSIDERANDO as car—emenszices das 06 DcDrrêncIas referentes a este
Órgão no PPA 2022—2025 que toIaHzam R$ 17 02554200 (012% de recurso total do
mumprID no período), e que atende à função CULTURA e ao programa RIBEIRÃO *
CULTURA E TURISMO, conforme Informações apresemauas no referido Projeto da
LEI

CONSIDERANDO a necessidade desta Casa Legrslanva e do Mandato
ColeWD Ramon Todas as Vozes ampIIar & compreensão sobre pomos esoecífvcos
referenIes ao praneramemo apresentado peIn Órgão e peIa Prelenura Mumpral para o

periodo de 2022 e 2025.

CONSIDERANDO a função deste Fundação para a promoção das enes no
Munrcíplo. srabeIecrua pela lei complemeruar 3065/2021 que denne entre suas
alnbmções, orientar. mrenrrvare pstwcinarahvrdsdes anísllcas e cultura/s, promover
a defesa do património mmm—emma! dD mumcíplo e promover cursos, reuniões e

cong'essas vrsando a real/zação de abjetrvcs artísticos. culturais e educamoners de
cidade e região“
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Feio exposto actma, REQUEREMDS na (arma reglmentat, depºis de ouvido 0
plenário, que seja oficiado ao PREFEITO MUNICIPAL, por meio da FUNDAÇÃO
DOM PEDRO II, para fornecer as thormações acerca das seguintes questões
planejamento de projetos e ações da Fundação Dom Pedro ti no
período de 2022 a 2025 para o cumprimento das suas atribuições visando “orientar,
incentivar a patrocinar atividades artísticas e culturais, promºver a defesa do
património histórico—cultural do município e prºmover cursos, reuniões e congressos
visando a realização de DDIEIVVGS anísr/cos. culturais & euucacmnais da Cidade e
região"?
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De que forma estes projetos e ações serão realtzadas quanto às suas
necessidadeª ftnanceiras considerando que o orçamento da Fundação Dom Pedro N
na PPA 202272025 e totatmenie desttnado a reformas, aqutstções e manutenção de
Il -

equtpamemos, manutenção em geral e recursos numancs, sem nenhuma previsão
orçamentária para reatização de projetos ou ações de apoio a cuitura no Município?

. Porque não há no PPA 2022-2025. ptaneiamento anancstro para a
reattzaçao de projetos e açôes de apoio e tncentivo ;; arte no Muníct'pto7
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ouat o vater totat repassado pelo orçamento público muntctpal
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tatat com origem em uutras Ionles. responsavel pelo custeio de atividades
manutençao, recursos humanos e demais despesas da Fundação Dom Pedro ti nos
anos de 201810191020 e 20217
Sala de Sessões. 16 de Setembro de 2021.
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MANDATO COLETIVO
RAMON TODAS AS VOZES
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