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[EMENDA Nº 0,7
EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 206/2621

[ APROVA E ESTABELECE O PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE 2022 A 2025 DO
L MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS (PPA 2022-2025)

Senhor Presidente da Comissão Permanente de Finanças, Orçamento, Fiscalização e
Controle,

CONSIDERANDO a importância do investimento em Cultura no município, sendo Ribeirão
Preto uma das cidades mais importantes no cenário cultural do interior paulista, o importante
papel que os Pontos de Cultura desenvolvem na formação cultural da sociedade e a
redução comprovada no orçamento da cultura no próximo quadriênio, impactando na
capacidade de capilarização das ações de fomento..

Em conformidade com o artigo 143, 8 2º, da Lei Orgânica do Município de Ribeirão Preto,
e.c. artigo 230, Parágrafo Primeiro, do Regimento Interno, submeto à apreciação de Vossa
Excelência e Egrégia Cornissão, a seguinte EMENDA:

|

( x ) ACRESCENTAR ( )JEXCLUIR

Área de atuação da administração: 02.21.00 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Função: 13 CULTURA

| Subfunção: 302 DIFUSÃO CULTURAL

| Programa: 20208 RIBEIRÃO + CULTURA E TURISMO

| Projeto: PONTOS DE CULTURA

Objetivos e resultados: Promover o acesso irrestrito à formação cultural, fomentar e
|
difundir os setores fazedores de cultura, valorizar o patrimônio material e imaterial do

|

|

município, e projetar Ribeirão Preto como um polo referencial turístico.

|

|

|

Justificativa: O Plano Municipal de Cultura e Turismo de Ribeirão Preto para a gestão |
|

2022-2025, fundamenta-se em um programa de ações que visam assegurar resultados |

| consistentes para a cultura e o turismo do município, aderente a propostas difundidas |

| nessas áreas em âmbito nacional. esse plano está alicerçado nas dimensões: simbólica,
|cidadã e econômica. concebe-se que a diversidade cultural e turística, provém da

dimensão simbólica, em que a ação humana e socialmente construída, formam redes que |

| variam conforme os diferentes contextos sociais e históricos. a ensão cidadã se||
estabelece nosdireitos culturais como parte integrante dos direitos humanose a dimensão

|

| econômica, compreende a importância da cultura e do turismo no que tange ao aumento |

| do dinamismo da econemiae na geração de trabalho e renda. perante o exposto,a cultura
|

|

;8 O turismo são importantes vetores de desenvolvimento humano, social e econômico,
| devendo ser tratados como uma área estratégica para o desenvolvimento sustentável.

Metas/indicador: 06 Fomento a ações e projetos de Pontos de Cultura (2024) e 10,
Fomento a açõese projetos de Pontos de Cultura (2025). Í

|

| Diagnóstico da Situação existente: Os Pontos de Cultura são um importante |

| instrumento de ação cultural e social na comunidade, criado em 2004 no âmbito federal e |

| transformado em política de estado em 2014 com a instituição da Política Nacional de |
| Culture Viva. Em Ribeirão Preto os primeiros Pontos de Cultura foram credenciados em |

| 2009 pelo Governo da Estado/Governo Federal e a Rede Municipal de Pontos de Cultura |

| foi estabelecida em 2010 como credenciamento de outros Pontos e um Pontão de Cultura |

| pela Prefeitura Municipal/Governo Federal. Posteriormente, outras entidades e coletivos |

!oram credenciados pelo Governo do Estado/Governo Federal e hoje o mu: |

fcom 25 Pontos de Cultura credenciados e possibilidade de expansão para outras |

(entidades e coletivos que atuam no município, Descentralizados, capilarizados e |



Câmara Municipal de Ribeirão Preto
Estado di Paulo,

diretamente inseridos nos bairros pelo perfil comunitário, os Pontos de Cultura tem um
enorme potencial de atuação no município e desenvolvimento de ações de impacto real
em suas comunidades.

Valor estimado anual:

2022: R$ 0,00
2023: R$ 0,00
2024: R$ 360.000,00
2025: R$ 600.000,00

Valor estimado no quadriênio: R$ 960.000,00

Fonte de recurso: anulação parcial da dotação a seguir, que passaater o seguinte valor:

R$ 917.447,00
R$ 1.020.924,00

02.21.10-13.392.20208.20112 - Fundo Municipal de Cultura (2024)
02.21.10-13.392.20208.20112 - Fundo Municipal de Cultura (2025)
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