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EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 222/2021| ESTIMA A RECEITAE FIXA À DESPESA NO MUNICÍPIO DE
RIBEIRÃO PRETO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRODE 2022

I LOA - LELORÇAMENTÁRIA ANUAL

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

Emconformidade com o artigo 143, $ 2º, da Lei Orgânica do Município de Ribeirão Preto,
e, artigo 215, Parágrafo Único, do Regimento Interno, submeto à apreciação de Vossa
Excelênciae Egrégia Comissão, a seguinte EMENDA:

Area deatuação da administração - 02.10.00 SECRETARIA DE ASSISNTÊNCIA SOCIAL

Objeto: aumentar o númerode conselheiros tutelares; melhorar o atendimento ao municípe; fortalecer
o direito a proteção social; ampliar a rede de conselhos tutelares.

Justificativa: a resolução número 139 de 2011 do Conselho ional dos Direitos da Criança e do
Adolescente (CONANDA) recomenda o estabelecimento de | conselho tutelar para cada 100 mil
habitantes. Logo, em uma cidade do porte de Ribeirão Preto, para que os conselhos funcionem de
maneira satisfatória e cumpram de forma efetiva sua função legal e social, deveriamos ter 7 conselhos,
porém a cidade conta com apenas 3, Essa situação gera graves problemas sociais para as crianças e
adolescentes de nosso mui uma vez que apesardos esforços, dedicação e boa vontade das
conselheiras e conselheiros que contamos emnossa cidade hoje, coma quantidade atual de conselhos
é absolutamente impossível atender toda a demanda, Com este cenário, é necessário a implantação no
próximo quadrienio de ao menos um novo conselho, auxiliando em desafogar o número de demandaseocorrências e fortalecendo nossa capacidade de atuação em prol das crianças e dos adolescentes de
nossa cidade,

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

Diagnóstico da Situação existente: número de conselhos tutelares extremamente inferior ao
recomendado nacionalmente; sobrecarga dos conselheiros e conselheiras; quantidade altíssima de
ocorrências por conselho; impossibilidade de atender todas as ocorrências com o número atual de
conselhos. |

Valor estimado: R$400.000,00 (Quatrocentosmil reais)
nte de recurso: MELHORIADE VIAS E ESTRADAS Cód 15.451,20218.2.0135

Secretaria: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. |

Depto: Departamento de Manutenção



ad Estado de São Paulo

Valor estimado: R$800.000,00 (Oitocentos mil reais)
Fontede recurso: MELHORIA DEVIAS E ESTRADAS Cód 15.451.20218.2.0135

Secretaria: SEC! 'ARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

| Depto: Departamento de Manutenção

Classificação funcional:
|15.451.20218.2.0135 MELHORIA DEVIAS E ESTRADAS 9.450.000,00

OBBS: Fica autorizadoo detalhamento orçamentário dapresente emenda nos
anexos respectivos, constantes no Projeto deLei nº 222/21.

Sala das Comissões, 3 de novembro de 2021

MÓriot a

DUDA HIDALGO
Vereadora

Partido dos
Trabalhadores


