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REQUER DA SECREYARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO, INFORMAÇÓES REFERENTES AO
IFLANO PLURIANUAL PARA 0 PERIODO DE 2022
2025 No MUNICIPIO DE RIBEIRÃO PRETO
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SENHOR PRESIDENTE.

Apresentªmºs
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consideração da Cªsª o segulnte:

CONSIDERANDO o Prqem de LsI n'” 206/2021 aprasemado peIo PreIeIIo
MunIcipaI na Câmara MunIcIDaI de Ribeirão praa, que trata do Plano PIurIanual
(PPA) para o período de 2022 a 2025 no MunicípIo, e as Infarmações referemes ao
plznc—Iamemo futuro para esIe órgão apresentadas no documento.
CONSIDERANDO as caracterlsucas das 25 ocorrências reíwsntes a este
órgão na PPA 2022—2025 que tenham R$ 2.587.358.177,GD(17,15% de recursn mal
no mumcípm no período), e que alende à função EDUCAÇÃO e ao programa
EDUCAÇÃO PRESENTE, conforme Imormações apresentadas no referIdu Projem de
Le.

neoessIdade desIa Casa LegIsIaIIva e do Mandato
cmmwo Ramon Todas as Vozes amplIar a compreensão sobre pomos Específicos
referentes ao pIaneIamento apresentado peIo órgão e pe—Ia Prefenwa MunIpral para o
periodo de 2022 a 2025.
CONSIDERANDO

&

Pelo exposto acrma REQUEREMDS na forma regImenIaI. depois de ouvido o
olenán'cv que seja oúcIadn ao PREFEITO MUNICIPAL, por meio da SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, para fornecer as Informações acerca das segumles

queslões'

Há expectativa de zerar a necessIdade de Vagas no período 2024—2025
tendo em vIsIa que o recurso que será desunadc para o ensino fundamental na
penodo Informado através da DFDIEIG “IMPLANTACAO DE NOVAS UNIDADES
ESCOLARES - 10084" é zero a parar de 2024 existe um estudo prévIo que nºrlele
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esta prevIsão7
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. o orçamento para professores parlxcipanles de percurso formam nao
se aiiera no período de quaxro anos. Existe um projeto educacronei que ,usimque esse
orcamenioº Se sim, qual sera a estratégia somada tendo em vista que a formação
continuada dos educadores e' ponto naswar para uma educação emancipadnra em
quaiquer sociedade.
H

Vésse. de acordo com o PPA, que em lados os anºs do período de
2022 a 2025 a previsão orçamentária para & Secrelana de Educação Oselía entre
15,70% e 17,63%, Sendo assim, vimos que não há alcance
aqul de um mínimo
Constitucional previsto pelo nossa ovdenamemc legal constllucionªl.
quue não há o
investimentº mímmo constituclunal de acordo com 0 An 212 da Constituição Federai?
HI -

. No programa “Educação presente" a subfunçae EJA , Educação oe
Jovens e Aounos aparece uma única vez e a qualificação do recurso esia associada a
quesrao dos Recursos Humanos, o que indica cusic vinculado aos prenssioneis da
Educação Nesse senuda, Porque não na no programa " Educaçao Presenie" ºutras
IV

funções e recursos destinados para outras areas além de “ Recursos Humanos"
como a * Capacitação e Formação", " Manutenção Gerai", " Gestão Demcciátíca”,
entre outras'7

v , Em reiaçãe :; Gesiàc Democrátlca e ao PPA vimos que aparecem
wncuiadas
ações
ao Ensino Pundamenial, sendo necessário que dentro dessas
ações estejam coniemplados os debates sobre a construção e estruturação ao Plano
Municipai de Educacao, Ha previsão orçamentária para a elaboração e estruturação
dos orocessos que envoivem a eiaboraçâo do Piana Mumcrpai de Educação ?
Quai a número de esccias que adenram ao “aumento saudável"? Este
projeto arenoe s iooas as crianças da rede? Quai a )usmcahva para que o varar anuai
ienna pouco acrescrma até e anel do PPA?
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A Educação Especial no PPA prevê o atendimento a

necessidade de
contramção de osrcóiogos e assistentes sociais para a rede oablrca oe ensina
cºnforme determrnaçao iegal7
Sala de sessões. 76 de SeKéanru de 2021.
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MANDATO COLETIVO
RAMON TODAS AS VOZES
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