EMENTA: REQUER INFORMAÇÕES SOBRE O PMAS –
PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
VIGENTE, CONFORME ESPECIFICA

SENHOR PRESIDENTE,
Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

O PMAS – Plano Municipal de Assistência Social, é documento
estratégico com as diretrizes de longo prazo, em harmonia com os Planos Estadual e Federal, da
Política Pública Municipal de Assistência Social.
Buscando no Portal da Prefeitura Municipal, no site da Secretaria
Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal de Assistência Social, não encontramos o
documento disponível para acesso público, nem no portal da transparência.
Consta que a houve uma versão do mesmo de 2018 a 2021, e nova
versão, com a devida aprovação do CMAS, aprovado até dia 31 de dezembro de 2021, para
vigência a partir de 2022.
Posto isto, e para subsidiar ação fiscalizatória e estudos parlamentares
que estamos realizando, indagamos e requeremos, ao Executivo Municipal:
1.

Favor remeter cópia do PMAS vigente a partir de 2022, já

2.

Informar quando o mesmo será disponibilizado no Portal da

aprovado pelo CMAS;
Transparência ou no Site da Secretaria e/ou CMAS para conhecimento e acesso público.
Ante o exposto, com fundamento no inciso X, da alínea “a”, do artigo
8º da Lei Orgânica Municipal, REQUEREMOS à nobre Mesa Diretora desta Casa de Leis, na forma
Regimental, e após ouvido o Plenário da Câmara Municipal de Ribeirão Preto, seja oficiado ao
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MATHEUS MORENO
Vereador - MDB
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Sala das Sessões, 15 de junho de 2022.

Assinado digitalmente por
MATHEUS MORENO DE
ALMEIDA 315.795.308-77
Data: 15/06/2022 11:20
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