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SENHOR PRESIDENTE,

Apresentamos

&

consideração da Cªsa o seguinte:

CONSIDERANDO o Projeto de Lel nº 206/2021 apresentado pelo Preferto
Mummpal na Câmara MumpraI de Ribelrâo Prem. que (rala do Plano PIurianual
(PPA) para o período de 2022 a 2025 no Mumprío, e as Informações referentes ao
pIanejamenIo fuluvo para cale órgão apresentadas no documento,
CONSIDERANDO as características [135 05 ocorreneras referentes a este
órgão na PPA 2022-2025 que mtahzam R$ “5.560.450 (0.10% do recurso total do
munícipro no período), e que atende à função ASSISTENCIA SOCIAL e ao programa
GESTÃO DA FUNDET, conforme míormacões apresentadas no referido Projeto de
Ler.

CONSIDERANDO a necessrdaue desza Casa Legislauva e do Mandato
CoIeuvo Ramon Todas as Vozes ampIiar & compreensão sobre pomos especmccs
reIeremes ao planejamento apresentado pelo órgão e pela Preferrura MunicipaI para o

periodo de 2022 a 2025

PeIo exposto emma, REQUEREMOS na forma regimentaI, depois de ouvidº «:
pIenánc, que seja núcrauu ao PREFEITO MUNICIPAL. por mero da FUNDET .
FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO, para fornecer as Informações

acerca das segumtes quesxães
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Após queda no orçamenlo repassado à Fundat a partir de 2018, o que
)ushílca (: aumento de mais de 920% no recurso destinado à Funde! de 2021 pam
2022 e que permanece nos mesmos palamares nos anos segmmes ?
J

»

|| - Dentre os emm projetos/atlvldades apresentados no PPA 2022-2025
"Gastos com serwçcs complementares", "Investimento em reposição pemmomar.
"Gestão de recursos humancst “*Gasíos com suporte e apoio adm da orgão" e
"Execução de gastos de manutenção", quais ações eslão prevíslas para intervenção
dama e de ordem prática na educação para o trabalho?
Saba de

sessões, 16 de setembro de 2021.
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MANDATO COLETIVO
RAMON 'I'ODAS AS VOZES
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