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SENHOR PRESIDENTE.

Apresentªmos à considerªção dª Cªsa o seguinte:
CONSIDERANDO o Projeto de LeI nº zes/2021 apresenlado peIo Prefeito
MunIeIpaI na Câmara MurIIC'IpaI De Ribeirão Preto. que trata do PIarIo FIurianuaI
(PPA) para o perI'uoo de 2022 a 2025 no MunIprIo. e as Informações referentes ao
pIaneIarnenm Iquro para este órgão apresentadas no documento.
CONSIDERANDO as caracIerIsucas das 26 ocorrências referemes a este
órgão na PPA 2022-2025 que (oIaIizam R$ 15.742 684,00 (0,10% do recursoIoIaI do
mmIcpre no período), e que aIende à função ADMINISTRAÇÃO e aos programas
GESTÃO ADMINISTRATIVA, RIBEIRÃO INTELIGENTE. AVANÇA RIBEIRÃO e
INOVA RIBEIRÃO, Conforme Informações apresentadas no reIerich ProIeIo de La
CONSIDERANDO a necessIdade desta Casa LegisIaIiva & do Mandato
CoIeIIvo Ramon Todas as Vozes aleIar a compreensão sobre pontos especI'fIcos
referenees ao pIaneIarrIenIo apresemado peIe órgão e pela Prefeítura MunICIpaI para (:

períodú de 2022 a 2025.

Pelo exposm aCIma. REQUEREMOS na forma regImemaI, depms de mmao o
pIenárIo. que sem mimado ao PREFEITO MUNICIPAL, por melo da SECRETARIA
MUNICIPAL DE INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO, para Iomeeer aS informações

acerca das seguintes queslões'

Qual o pIarIeIameme de adminIsIraçãc pubIIca para a rvatalízação do
Parque Permanenxe de Exposições. considerando que o orçamento deslmado :; sua
I

-

FÉ Câmara Municipalde Ribeirão Preto
lado de S o Paulo

reforma e manutenção no FPA e limitado e o mesmo encontraaãe em estado de
extrema necessrdade de manutencaoº

, uoa1 o planejamento de ações e de atendimento desta Secretaría para
"CATE" na região Central, consrderando ser esta a maior destrnaçâo de
oo
rnsraraçao
recursos para ações desta secretana, portanto urna das orrncroars ações
orçamentárias no p1anerarnentc do período?
IV

m . A que se desuna o "Plano Monrc'rpar de Formação e Retenção de
Caprta1 Humano de Riberrao Prem" e qua1 o impacto esperado desta ação para o

Munrcipra?

IV

,

v

-

Em que consiste o projeto de “Política de trabalho, emprego e renda
(100511' e qual a real dependência orçamentária para sua realrzaçae, considerando
que o PPA 2022.2025 prevê verba mal no período de apenas R$ 141.303,00?
Qua1 o ímpacw

esperado para o

Mun'rur'pro. quais parcerias já

estão

estaberscroas e quer o planejamento realizado para que a secretana possa ahnglr os
oorenvos de execução das arrv1daoes previstas no PPA 20222025 e Hstadas abaiw,
cons1derando que não possuem prevrsão de dotação orçamentária satisfatona no
PPA para a sua rearização?
a) Mapeamento oos totes do distnto empresanal não ocupados . 10044

o) Cursos de quamtcação pronsstonar . Programa rn'rnrra chance . 10009
e) Cursos de formação empreendedora e quahflcação/Sebrae_ 10070
d) Manutenção do site Invista R1beirão , 20099

e) Cnação e atoarrzaçao de Cana1 de Atena-mento ao Investidor , 20100
Crraçao da versão orgital do Portinho de Negocros , 20101

1)

, o ca1endario de eventos vrncmados as ações de fomento à movaçao tecno1ogica
contempra a1ouma atrvrdade errr barrros perlféncos da crdade?
v1

, Quais dados foram coletados na ação que levanta o banco de dados de
Indicadores socioeconômmos do munlclmo e onde eIeS serão dispommlizados para

VII

consulla'º

Sala de sessões, 15 de setegnbro de 2021,
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