EMENTA: REQUER INFORMAÇÕES SOBRE CUMPRIMENTO

REQUERIMENTO Nº 4747/2022

QUE INSTITUI A POLITICA MUNICIPAL PARA A
POPULAÇÃO

EM

SITUAÇÃO

DE

RUA

NO

MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO

SENHOR PRESIDENTE,
Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:
CONSIDERANDO a vigência da Lei nº 14.253 de 06 de
novembro de 2018 que Institui a Política Municipal para a População em Situação de Rua
no município de Ribeirão Preto.
CONSIDERANDO que o artigo 4º, inciso II da Lei nº 14.253 que
estipula: "divulgação dos serviços de atenção à população em situação de rua existentes no
município, para os próprios usuários e para a população em geral, buscando assegurar o acesso
amplo, simplificado e seguro aos serviços e programas que integram as políticas públicas de saúde,
educação, previdência, assistência social, moradia, segurança, cultura, esporte, lazer, trabalho e
renda.
REQUEREMOS, nos termos constitucionais e regimentais, que
a Secretaria Municipal de Assistência Social, nos informe em relação ao inciso II do artigo
4º da Lei nº 14.253:
a) A divulgação preconizada no inciso II do artigo 4º da Lei nº 14.253
é realizada? Se sim, informar quais são os meios de divulgação e qual a peridiocidade em que a
mesma é realizada.
b) Qual o valor reservado no Orçamento da Secretaria de Assistência
Social ou outro órgão da Administração para a referida divulgação?

Sala das Sessões, 21 de junho de 2022.
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