Câmara Municipal de Ribeirão Preto
REQUERIMENTO

Nº

006752
EMENTA:

I“

REQUER DA SEC
ARIA MUNICIPAL DE CULTURA
E TURISMO. INFORMAÇÓES REFERENTES AO
PLANO PLURIANUAL PARA O PERIODO DE ?022 fl
2025 No MUNICIDIO DE RIBEIRÃO PRETO

nmIzmw

SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à conslderação da Casa o seguinte:
CONSIDERANDO o Proielo de Lei nº 206/2021 apresentado peIo PrefeIIc
MumpraI na Câmara Mumclpal de RibeIrão Preto que (rala do PIanD PIurIanuaI
(PPA) para o perchu De 2022 a 2025 no MuniprIo, & as Informações referentes ao
pIanejamentc futuro para este Órgão apresentadas no documento
CONSIDERANDO as caracIerIsIIcas das 23 ocorrêncIas referentes a este
órgão na PPA 2022-2025 que IoIaIizam R$ 62.743 312.00 (0.42% do recurso IuIaI do
mumprIc nu período), e que atende a função CULTURA e aos programas RIBEIRÃO
'NTELIGENTE e RIBEIRÃO
CULTURA E TURISMO. conforme Informações
apresentadas no referido Prcjelo de Lex

.

CONSIDERANDO a necessidade desta Casa LegIsIaIlva e da Mandato
CoIeIIvo Ramon Todas as Vozes ampliar a compreensão sobre pomos especmcos

referenles ao planejamento apIesemaao pelo órgão e pela Prefeitura MunIpraI para
periodo de 2n22 a 2025.

o

Pelo Exposta emma, REQUEREMOS na forma regImenlal, depois de ouvldo o
oIenário, que ssIa camada ao PREFEITO MUNICIPAL, pm meio da SECRETARIA
MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, para fornecer as informações acerca das

segmnces questões.
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"DesenvDIVImento de IecnoIogias
Drswsta no PPA 2022420257
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desta Secretaría corvespondem
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no programa “RIbeIrão Inzeugeme".
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto

|| - A que se aesllna especmcamenle o recurso preVlslo com a alluroade
”Comumcaçãe e Marketing", vislo que a Prelerlura Mummpal possol uma
coordenadoria de comunlcação socral e a SMCT o a lima que prevê ação aesle mm
no PPA 2022-2025.

.

ações aesla secrelaria corresponde às atividades lrslaoas
aaalxc. previstas no PPA 2022-2025, e porque eslao relaclanadas apenas para o ano
de 2022 e não na oonlrnoraaoe preulsca nos anos segulnles7
, e) Projeto Fomenlo ao Tearro . 10061
a
o) Proletu Tear . 10062
. 0) Projeto Cullura lnaluslva 710063
. o) Prolala Crnerna e Melo Ambleme . 10065
IN
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|V . Quals fatores luslllream a rsduzlda oolação
orçamenlaria para
MUNICIPAL
FUNDO
DE PATRIMÓNIO no PPA 2022-2025?

O
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- Vennaa-se uma redução aconluaoa na parllclpaçãc dm orçamenlo da
pasta em relação ao local do municíplo para o próxlmo período. inclusive com valor

orevislo em 2023 e 2024 (somando recursos para Cullura e para Turismo) iníeriarau
orçamenlo previsto apenas para a pasta oa Cullura na LOA 2021. Qual a luslmoalrua
para esta redução de verbas e de que forma a Secretana planola a sua aluaçao,
vrsando ampliar os recursos da pasta e o desenvolvlmenlo de ações voltadas ao
fortalecimento da Collura & do Turismo no munlciplo7
. Veriflcaase que não na colação orcamenlarla especlrlca para ações
voltadas a Cultura Afroorasllerra e Africana no FPA 2022-2025 como carnaval, afoxé,
maracalu, capoeira. hip hop, slams, entre aulros. Qual a jusliúcallva para esle
negllgenoramenlo com um lmporlanle setºr da cullura Rlbelrão Prelana e com a
Cullura Alroorasllelra e Africana?
Vl

Sala de sessões, 16 de setembro de 2021.
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MANDATO COLETIVO
RAMON TODAS AS VOlES
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