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EMENTA:
REQUER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTIÇA,
INFORMAÇOES REFERENTES AO PLANO
PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2022 A 2025 NO
MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO
Ro74l11TAv

SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à consideração da cªsa o seguinte:
CONSIDERANDO o Projeto de LeI nº 200/2021 apresemaee pelo Preíeno
MunIpral na Câmara Municipal De RIberrãe Prem, que eram do Plano PIun'enueI
IPPA] para o perIodD de 2022 a 2025 na MunIprre. e es Inlormacõeã referenIes ee
eIeneIameme futuro para esIe órgão apresemadas no documento.
CONSIDERANDO as caracterísucas das 00 ocorrênmas reIerenIes a eere
órgão na PPA 2022-2025 que IoIeIIzarrr R$ 2904979900 (009% da recurso IoIeI do
munIcípIo na periodo). e que eIenoe às funções JUDICIÁRIA e DIREITos DA
CIDADANIA e aos programas CONSUMIDOR SEGURO, RIBEIRÃO DIGNIDADE
e
GESTÃO ADMINISTRATIVA, conforme Informações apresentadas no reíendu Prerete

ce

LeI

CONSIDERANDO a necessidade desla Casa LegIsIaIrva e do Mandalo
CoIeIure Ramon Todas as Vozes ampIier a compreensão sobre pomos espeemees
referenIes ao planejamento apresentado pelo ergãe e peIa PreferIure MunrerpaI para !)

perredo de 2022 a 2025,

sem exposto eerma, REQUEREMOS na verme regImemal. depois de ouvIdo o
plenário, que sem o(IciadD ao PREFEITO MUNICIPAL, por meu) da SECRETARIA
MUNICIPAL DE JUSTIÇA, para íomecsr as invermaeees acerca das seguInles
quesiões
Quais cmérims definirão o uso dº recurso destinado ao Fundo MunIpral
de Promoção da Igualdade Racial FUMPIR & CGHSIderanda o (ato de RIbeirão Preto
)

-

—

Câmara Municipalde Ribeirão Preto
tado de S o Paulo
ser uma cidade lão reersia e desiguai, porque a dºtação orçamentária para reeiizaçêo
de proletos de ações de promoção da iguaidade raoiei no muniCIpio e ião reduzida7
, Há planejamento do município em andamento para adesão ao sisierna
Nacionsi de Promºção da Igualdade Ramal (Small"), tendo em Visie que desde 2010
rodos ns municíplns possuem o direito de conveniar—se ao srsiemaº
Il

Secreiane de Justiça oienere amar no periodo de 2022 a 2025
de
em defesa
promoção da iguaioade raoiei. dos direilcs humanos e defesa dos
direitos do consumldnr, entre outras demandas fundamentais de município e
vineuiadas às atribuições desia secretaria (Artigo 164. inciso IV da organização
admrnisirairva do município: promover a veiorizaeão da dignidade da pessoa humana
e desenvolver os vaiores iundarneniars da cidadania), considerando que a mesma
possui um dos menores orçamentºs de administração pública, sendo este quase todo
destinado a manuiençào. recursos humanos e supone. restando menos de 3% do
orçamento para reallzação de ações efetivas?
m - Como e

|V - A que ações concretas correspondem o projele FOMENTO A
EDUCAÇÃO DO CONSUMIDOR/FORNECEDOR (20151) que iniegra o programa

"Consumidor Seguro" no PPA 202272025') Eslss ações objetivam quais resuuados
finais para modificação de eomporiarnenio de consumidores e fornecedores no
municiproº A que faixa de consumidores se desima este propio?
Sala de sessões, 15 de setembro de 2021,
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