
E) Câmara Municipal deRi iiiEstado de São Paulo colo Geral nº 4950/2021paia; OINMaGEs Horário 1834
LEG - Emenda nº 41 - PL 206/2021

EMENDA Nº 44
EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 206/2021

[ APROVA E ESTABELECE OPLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODO DE|| 2022 A 2025 DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS (PR,A 2022-2025)

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

Em conformidade com o artigo 143, $ 2º, da Lei Orgânica do Município de Ribeirão Preto,
ce. artigo 215, parágrafo único, do Regimento Interno, submeto à apreciação de Vossa
Excelência e Egrégia Comissão, a seguinte EMENDA:

(x) ACRESCENTAR

rea de atuação da administração: 02.10.00 SECRETARIA DE ASSISNTÊNCIA SOCIAL
|Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL |

Subfunção: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
'Programa: 20217 RIBEIRÃO ACOLHE
Projeto; CONSELHO TUTELAR—IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR IV |

Objetivos e resultados: aumentar o número de conselheiros tutelares;melhorar o atendimento ao municipe;
| fortalecer o direito a proteção social: ampliararede de conselhos tutelares.

justificativa: a resolução número 139 de 2011 do Conselho Nacional dos Direitos ds Criança e do|
! adolescente (CONANDA) recomendao estabelecimento de 1 conselho tutelar para cada 100 mil habitantes. |

Logo, em uma cidade do porte de Ribeirão Preto, para que os conselhos funcionem de maneira satisfatóriae |

cumpram de forma efetiva sua função legal e social, deveríamoster 7 conselhos, porémacidade conta com |

apenas 3. Essa situação gera graves problemas sociais para es crianças e adolescentes de nosso município, |
[uma vez que apeser dos esforços, dedicação é boa vontade das conselheiras e conselheiros que contamos em
[nossa cidade hoje, coma quantidade atual de conselhos é absolutamente impossível atender toda a demanda.
(Comeste cenário,énecessário a implantação no próximo quadrienio de ao menos um novo conselho,
[auxiliando em desafogar o número de demandase ocorrências é fortalecendo nossa capacidade de atuação
femprol das crianças e dos adolescentes de nossa cidade. |

Metas/Indicador: número de atendimentos dos Conselhos Tutelares, pontual

| Diagnóstico da Situação existente; número de conselhos tutelares extremamente inferior ao recomendado
nacionalmente; sobrecarga dos conselheirose conselheiras; quantidade altíssima de ocorrênciaspor conselho;
impossibilidade de atender todasas ocorrências com o número atual de conselhos.

alor estimado anual: R$ 400.000,00

2022: R$ 400.900.00
|2023: R$ 400.000,00

|

[2024: R$ 400.000,00
(2025: R$ 400.000,00

[Valor est imado no quadriênio: R$ 1.600.000,00



Estado de São Paulo

Fonte de recurso: anulação parcial da dotação a seguir, que passe a ter 0 seguinte valor:

02.11.00-15.451.20218.20139 (2022)...
02.11.00-15.451.20218.20139 (2023),
02.11.00-15.451,20218.20139 (2024)...
02.11.00-15.451.20218.20139 (2025),

02.11.00-15.452.20218.20134 (2022).
02.11,00-15.452.20218.20134 (2023).
02,11,00-15.452.20218.20134 (2024)
02,11,00-15.452.20218.20134 (2025).

02.22.00-04.121.20201.20003 (2022).
02.22.00-04.121.20201.20003 (2023).
02.22.00-04.121.20201.20003 (2024)...
02.22.00-04.127.20201.20003 (2025)...

Sala das Comissões, 01 de outubro de 2021

bttDUDAHIDALGO
Vereadora

Partido dos
Trabalhadores.

R$ 1.066.000,00
R$ 1.101.086,00
R$ 1.141.226,00
R$ 1.182.671,00

R$ 1.217.000,00
-. R$ 1.265.600,00
.. R$ 1.311.054,00
RS 1.357.986,00

R$ 1.517.000,00
R$ 1.567.000,00
R$ 1.627.000,00
R$ 1.697.000,00
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