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SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos à consideraçãº da Casa o seguinte:
CONSIDERANDO o Projem de Lei n“ 205/2021 apresemado pelo Preferia
MunIprai na Câmara Munlcipal de Ribeirão Preto. que trata do Plano Plurianual
IPPA) para o periºdo de 2022 a 2025 no Município, e as Infurmações referentes ao
planejamento futuro para este órgão apresentadas no documento.
CONSIDERANDO as caracierisllcas das 17 ocorrências referentes a esle
Orgãº nO PPA 202272025 que IoIaIrzam R$ 51.030.578,00 (0,34% do recurso (Olai do
munlcipim na periodo), e que atende a função DESPORTO E LAZER e aos programas
ESPORTE PARA VENCER, coniOrme iniormações apresemadas no referido PruIeIo

de

Le»,

necessidade desta Casa Legisiaiiva e ao Mandem
Golem Ramon Todas as Vozes ampliar a compreensão sobre pontos especmos
referenies aO planeiamenio apresentado pelo órgão e pela Prerermra Municipal para o
CONSIDERANDO

a

periodo de 2022 a 2025.

Pelo exposto aCIma, REQUEREMDS na (Orma regimental depuis de armar: O
plenário, Crue seia OiIcIaOO aO PREFEiTO MUNICIPAL, por meio da SECRETARIA
MUNICIPAL DE ESPORTES. para fornecer as Informações acerca das seguintes

questões:

. A que ações desta secretaria correspondem a atIvIdade “Luta pela
cidadania“, no pngrama “Esporte para vencer" prevrsia no PPA 2022-2025 e porque
|

não há previsão de recurso para commuacão da atividade a pamr de 20247
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que ações desta secrslana correspondem a auvudads “Programa
segundo tempo“, na progama "Esporte para vencer". prevnsla no PPA 2022-2025 e
porque não há previsão de recurso para commuaçãa da auwaaas a panir de 20247
II

,

A

, Quais das ações previsms no PPA 2022-2025 atendem à necessidade
de moentivar a ocupação das quadras porisspsmvas nos bams do munícipm
|H

lv , Quªis das ações prewscas no PPA 202272025 atendem a necessidade
de contratação de prolessares para desenvorwmenm me amas nos centrºs
pshespomvos do municípvo'f'

v

quais ações destinam-se a dovzção orçamenxa'na previs'a no F'PA
2022-2025 para a atlvudade "Fundo Pró Espcne Amador (zomer?
A

»

w . Há manapmema 65513 Secretaria no período de 2022 a 2025 para
ações de 'onalecimenm da Capoeira, esporte genuinamente brasueiro e Patnmômo
Cultura! Imaterial da Humanidade?
vn

Vanuza-ss uma redução acentuada na pammpaçao do orçamenm da
pasta em reWação ao com da munlcw'plo para o próxwmo período, mcluswe com valor
previsto em todos os anos do período de 2022 a 2025 inferior ao crçamemo prewsm
na LOA 2021 Qual a Justlãcauva para eslz redução de verbas e de que forma a
Secraana píanela a sua atuação, Visando ampliar os recursos da pasta e ()
ussenvmwmsmo de ações vouadas ao fortalecvmemc do Espana no município?
-

, Verwiica-se uma dotação nrçamemána muwto reduzida para reformas,
amphaqões, modermzações das complexos espomvos ELBA DE PADUA UMA e
ALFREDO COMACCHJO. De que forma esta Secrelana Menem manter de forma
afvmeme a necessidade de manulençâo destes compíexos na períodn de 2022 a
VII!
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- o programa “Bolsa anexa , 20012“ destinavse a apolo aos metas de
monalxaades,
ae que forma estas modalidades são definidas e de que forma e
quam
reahzada a seleção dos anelas axsnmaos peb programa?
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Saia de sessões, 15 de selemb>o de 2021
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MANDATO COLETIVO
RAMON TODAS AS VOZES
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