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REQUER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, INFORMAÇOES REFERENTES
AO PIANO PLURIANUAL PARA O PERIODO DE 1077
A 2025 NO MUNICIPIO DE RIBEIRAO PRETO
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SENHOR PRESIDENTE

Apresentamos à consideração da Casª o seguinte:
CONSIDERANDO o ProIeto de Lei nº 205/2021 apresenIaoe pelo Preveno
MurIIpral na Câmara MunIpraI de RIbeIIão PreIo. que trata do PIeno PIunanuaI
(PPA) para o período de 2022 a 2025 no Mumcípm. e as rnIermeções referenIes ao
pIaneJamento fquro para este órgão apresemadas no documento.
CONSIDERANDO as oaraoIeristmas das 20 ocorrências referenles a este
Órgão no PPA 2022-2025 que lotalízam R$ 532.60259000 (3,53% do recurso una de
rnunIer'oIo no pen'odo). e que mande a Iunçao URBANISMO e aos programas CUIDA
BEM RIBEIRÃO e GESTÃO ADMINISTRATIVA, conforme Informações apresentadas
no refendo Prerem de Lei,
CONSIDERANDO a nacessIdade desIa Casa LegIsIeriva e do Mandato
CoIeIrvo Ramon Todas as Vozes amar a compreensão sobre pontos especmoos
referenIes ao pianEJamenIo eoresemaoo pelo órgão e pela FrefeItura Mummpal para n
Danado de 2022 a 2025.
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sxposão senna, REQUEREMOS na forma regumental, depcns de ouvrdo ()
PISHÉFIQ, que seja (melado ao PREFEITO MUNICIPAL. por mem da SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. para fornecer as Informações acerca das

segmntes questões

. A que ações de zeIaooria, reforma ou manutenção correspondem a u
proJeID'Mmha Praça Bonita 00078)“, que .megra (: programe "CuIda Bem RIbeuão'
no PPA 202220257 o projeto oomerana ampllaçãu de praças que não possuem
I

W
“ªê!-?ª,

&

45%

Câmara Municipalde Ribeirão Preto

nenhuma mlraeslrutura e necessitam de mslalaçâo de aluminação, passeios,
equrpamentos urbanos, entre outros?
, Após uma queda do orçamento repassado à Secretaria de
Infraestrutura a partir de 2018, o que )usílfica o aumento de mas de 235% no recurso
desmadc a esta secrelana de 2021 para 2022 e que permanece nºs mesmos
patamares nos anos seguintes7
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Sala de sessões, 16 de setembro de 2021
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MANDATO COLETIVO
RAMON TODAS AS VOZES

WJ

<.»

