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SENHOR PRESIDENTE.

Apresemamus à consideração da Casa o seguinte:
CONSIDERANDO o Preiero de Ler nº 206/2021 apresemaac peIa Preverro
Mmrerpar na Câmara Munrcrpar de RibeIrâc Prem, que (rala do PIano PIurranuaI
(PPA) para e período De 2022 a 2025 na Munrcr'pro. e as rnferrnações referentes ao
aIaneramenIo Iquro para em órgão apresemadas no documenro.
CONSIDERANDO as característrcas das 03 ccerrêncuas refersntes a este
Órgão no PPA 202272025 que totalizam R$ Iso 40233200 (120% do recurso total do
mUrIIcI'pID na período), e que atende a função SEGURANÇA PÚBLICA e ao programe
RIBEIRÃO » SEGURA, conlorme Informações apresenladas no reIerrea Prorero de
Leí,

necessmads desta Casa Leglslanva & do Mandem
CDIelIvo Raman Todas as Vozes amplrar a compreensão sobre pontos específrcos
reveremes ao planerarnenra apresentadº pelo órgão e para Prefeitura MunIc'Ipal para o
periodo de 2022 a 2U25.
CONSIDERANDO

a

Pelo exausto acima, REQUEREMOS na Iorrrra regrmenrar, depois de ouvido a
prenarro. que seja onciadn ao PREFEITO MUNICIPAL, por mero da GUARDA (:|er
METROPOLITANA. para fornecer as Informações acerca das seguIntes questões:

I. De acordo com a ama! srruacao de [mora na quahdada do ar de nossa Cidade

e considerando que a paIruIrra ambiental ponerra Ier uma paper fundamental no apoio
de prevenção e hscahzação ambrenraI (prrneipaImenre em reação aºs Incêndios
ambrentars), soIIerIamos & revrsão na dismburçâo da prewsân orçamemàna
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apresentada. Censmerando que e necessário um mamr mvesumenm de forma
rmeorere,

Como o orgão prerende atuar wsto que o aumento da prewsão nrçamenra'rie
acontecerá somente nos cuãms dos anos de 2024 e 20257
“ -

De acordo com o orçamento apresentado observamos que o uso ao

recurso se ao apenas para manutenção, supune e recursos humanos.
Gostaríamos de saber o porque não tem nenhum programa na previsão

crçamentàna')

. Na prevlsão orçamenrena observamos que não for errado nenhum
continuado
mveshmema
na formação destes agentes. Exísle e<goma prewsão?
m

3313 de sessões, 16 de setembro de 2021.
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