EMENTA: REQUER

À

SECRETARIA
MUNICIPAL
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INFORMAÇÕES
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IMPLEMENTAÇÃO
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PROGRAMA
INTEGRAÇÃO COMUNITÁRIA NOS BAIRROS
RIBEIRÃO PRETO.

DE
DA
DE
DE

R101/22GTT

SENHOR PRESIDENTE,
Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:
CONSIDERANDO a importância de Ribeirão Preto ter uma política esportiva municipal ativa e
eficaz, capaz de abranger todos bairros e regiões da cidade, promovendo a realização de
atividades em espaços públicos, de caráter comunitário, com finalidade social e educativa;

CONSIDERANDO que o objetivo principal do Programa de Integração Comunitária (PIC) “é
promover a saúde integral da população, antes que a doença apareça ou no caso das moléstias
crônicas típicas da 3ª idade, antes que elas provoquem sequelas agravantes, como as ocorridas
na hipertensão, diabetes, dislipidemias, degenerações e até mesmo a depressão, comum em
muitos idosos”.
Pelo exposto acima, REQUEREMOS na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que seja
oficiado ao Prefeito Municipal para fornecer as informações acerca das seguintes questões:
I- Quais são os aparelhos públicos por meio dos quais o Programa de Integração Comunitária
oferece atividades nos bairros de Ribeirão Preto?
II- Especificamente, em quais aparelhos públicos o Programa está realizando atividades nos
bairros Heitor Rigon, Jardim Aeroporto e Silvio Passalacqua? E, atualmente, quais atividades
estão sendo oferecidas nestes três bairros?
III- Como são selecionadas e contratadas as pessoas que trabalham diretamente na
implementação das atividades do Projeto?
IV- Quem pode solicitar à Secretaria Municipal de Esportes a realização de atividades, por meio
do PIC, nos bairros? Existe algum canal como email, formulário online, para realizar a
solicitação?
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Sala de sessões, 21 de junho de 2022.
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