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EMENDA Nº 42,

EMEND AAO PROJETO DE LEI Nº 206/2021

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

Em conformidade com o artigo 143, 8 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 ( )EXCLUIR
lárea de atuação da administração: 02.21.00 SECRETARIA MUNICIPAL DE!
(CULTURA E TURISMO
|Função: 13 CULTURA
|subfunção 92 DIFUSÃO CULTURAL
| Programa: 20208 RIBEIRÃO + CULTURA E
Projeto: MATERIAIS PARA A ESCOLAC.

URISMO
IDO PORTINARI

tinarição de materiais para a Escola de Arte Candido P«(Objetivos e resultados: Ag:

Justificativa: A Escola de Arte Candido Portinari constitui um patrimônio cultural da
cidade de Ribeirão Preto, com mais de 50 anos de história foi responsável pela formação
(de inúmeros artistas consagrados, atualmente a escola necessita adquirir materiais para o
desenvolvimento das aulas assim como materieis pera o bom desenvolvimento de sua área.
administrativa. A continuação da Escola de Arte Candido Portinari é de estrema
“importância para a cultura de Ribeirão Preto, sendo necesséxia a constatação desta dotação
[orçamentária a fim de garantir a possibilidade de investimento necessário nos próximos4
fanos.

|Metas/Indicador: Aquisição de materiais para as aulas na Escola de Arte Candido Portinari
e materiais necessários para s administração da escola. '

|

Diagnóstico da Situação existente: A Escola de Arte Candido Portinari se encontra.
(necessitando de materiais novos para o bom funcionamento administrativo e formativo:



— o'Yator estimado anual:

2022: R$25.000,00
2023: R$25.000.00 |

2024: R$25.000,00 |

2025: R$25.000.00
|

pre estimado no quadriênio: R$100.000,00

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

02.11.00.15.451.20218.20135 — Melhoria de viase estradas (2022)..
02.11.00.15.451.20218.20125 — Melhoria de vias e estradas (2023).
02.11.00.15.451.20218.20135 — Melhoria de viase estradas (2024)..
02.11.00.15.451.20218.20135 — Melhoria de vias e estradas (2025)..

-R$3.187.000,00
-R$3.230.857,00
-R$3.281.033,00
-R$3.332.839,00

Sala das Comissões, 30 de setembro de 2021
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