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SENHOR PRESIDENTE
CONSIDERANDO

que ; Ponsns da Nº 654 de 02/09/2021 do MInIslérID da
CIdadama, consome 05 am: normahvus que
regulamentam o Programa Cnança Feuz/aneva InfâncIa
no SIsIema Urucu de AssIslérIcII—x SchaI SUAS,

CONSIDERANDO

que o Programa Cnança FelIz «em como pubhco annIano
gesIantes e mangas de em 72 meses e suas famiIIas
wsando promover () desenvmwmemo humano a pamr do
apolo & do acompanhamento do desenvolvimemo mIanuI
Integral na pnmeva Infância,

CONSIDERANDO

que as ações serão coordenadas pelos esmas DIsmIo
Fama e Mumcipms que adenrem ao Programa, sendo
respºnsáveis pela elaboração. & smpIemenIaçào de seus
manas, mummramenm nas ações em cada eslera,
amouIaçào com os respecwos comnês geslores e órgãos
de commle 50ch e no caso Dos estados, mami-zação e
momIoramenIa dos mumcípms,

CONSIDERANDO

que em mumcípwos com adesão ao Programa e com
Sen/mus de Acolmmenm lnsmucmnal, pºderãº ser
uvenauas capacitações “a metodologIa & nos conteúdos
afetos ao desenvonmenIo mIanm e às cnanças afastadas
do Dom/Mn famIIIar
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Câmara Municipal de Ribeirão Preto
o de S o Paulo

CONSIDERANDO

que em mumcípvas com adesão ao Programa e com
alendwmenlo ao púbhco de mansas oríãs pºderão ser
ofenadas capacuações na meladolºgva e nos conteúdos
afetos ao programa e sobe Acolhimento ao um,

CONSIDERANDO

que o Termo de scene & cmmpromwsso será consxdemdo o
msxmmenm de adesão ao programa pewos mumcípwos e do
stmm Federal, condxcwonado a pubhceçâo no Dqánn (mm
da Umâo

REQUEREMOS.

na (mma regwmemal após uuwdo o dente plenário, sela
anexado a Prefeitura Mumcrpal para que reahze a adesão
ap Programa Criança Fenz/anewa Iniâncla no Sistema
Umco de Assistência Sucwal » SUAS Após seja dado
retoma a esta Casa de Leis

SALA DAS SESSÓES, 16 DE SETEMBRO DE 2021

Gláucia Berenice
Vereadora
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