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SENHOR PRESIDENTE.

Apresentamos à consnderaçãc da Casa o seguinte:
CONSIDERANDO o Prelem de Lei nº 205/2021 apresentado pelo Preferto
Mummpel na Câmara Munrmpar de Ríbsirão Prem, que kata do Frame Plurianual
(PPA) para o periodo de 2022 a 2025 no Mumer'pm, e as rnformaçóes reveremes ao
praneramenzo futuro para esle órgão apresenladas no documento
CONSIDERANDO as earacterr'sucas das 15 oeoneneras referentes a este
órgão na PPA 2022-2025 que manzam R$ 23.812.610,00 (2.15% du recurso total do
munlclplu no período), e que atende às funções HABlTAÇÃO, DIREITOS DA
CKDADANIA,
URBANISMO e ADMINISTRAÇÃO e aos programas RIBEIRÃO
INTELIGENTE, RIBEIRÃO + LEGAL, RWBEIRÃO MOBíLlDADE, RIBElRÃO
DlGNrDADE e CUrDA BEM RIBEIRÃO, conforme informações apresemadas no

referrco

ijelc de La

CONSIDERANDO

a nacessxdade desta casa

do Mandato
Cclehvc Ramon Todas as Vozes ampliar a compreensão sobre pomos especmccs
reis'entes ao planejamento apresentadº pelo órgão e pera Prefeitura Municipal para 0
período (16 2022 a 2025,
Legrsrauva

&

Pein exposto acrma, REQUEREMDS na (arma regwmsmal, depois de ouvido o
plenano, que Seja cnciado ao PREFEITO MUNICKPAL, por melo da SECRETARIA
MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, para fornecer as rnfarmações acerca das

segumtes questões

à

Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado de S o Pauio

Após manter estavel o orçamento uestrnaoc a esta pasta desde 2078, o
que Jusnfíca (: aumento de mais me 230% no recurso destinada a Secretarra de
Planejamento de 2021 para 2023 e que chega a uma dtierença de 540% em 20247
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Em que aspectos

4

as oito ocorrências referentes ao programa

“Rtbeírão

estão em consonâncta com as conlnbulções apresentadas nas
audténctas públicas e com a elaboração do Pteno ds Mobrtrdaue Urbana em debate
no Munidpio?

Mobmaaae"

. Quais crítenos dennrrao a escama dus toeais e regiões do Muníctpic

|H

para desenvotvrmento das obras e ações reteeranadas ao programa 'Ribetrãc
Mobihdade'7

,

AS 1840 regularizações fundtárlas constituem
Habtlaçãa de Interesse Social prevista peka Secretana de
2022—2025”
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funerarrasº

ação vom-lda
Planeªmento no FPA
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v. Quats crtténos definirão a escama para reatizaçao nestas reguiarizações
v4-

0 que jushítca e tata do

naertaçae no Muntct'pto'ª

muntcípto nae prever outras ações voltadas à

vn . Quars ações do Programa Ribeirão Mubrndaae envotvem rnrcratrvas
pessnas com detiniéneiasº

tigaetae à acessibrtzdaae de transporte e tncemoçao para

vm. Entre todo o recurso previsto na PPA não na nenhuma ação que
envotva o acetnrmento de famílias em srtuaçao de ameaças de remoção e en
(ermegraçãu de posse?
, Quais são os estudos lécntcas e seus resultados até então realizadas
(espetto da regulamentaçãº do Plano Dtrelar através do Rtbeírãu + Legal?
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Quem

sãº os membros da CongePlan que atuamm na construção

PPA com (um no orçamento da Secretaria de

Urbana”
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MANDATO COLETIVO
RAMON TODAS AS VOZES

iai

&

do

Desenvmvtmemn

