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EMENDA Nº 4.7,

EMENDA AO PROJETO DE LEINº206/2021

|

DISPÕE SOBREO PLANO PLURIANUAL PARA O PERÍODOD!
2022 A 2025 DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO, E DÁ

[ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
|

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

Em conformidade com o artigo 143, & 2º, da Lei Orgânica do Município de Ribeirão
Preto, ec. artigo 215, parágrafo único, do Regimento Interno, submeto à apreciação de
Vossa Excelência e E; régia Comissão, a seguinte EMENDA ADITIVA:

r — —

Área de atuação da administração - Prefeitura Municip:
DA CASA CIVIL — 02.19.00 - GESTAO ADMINISTRATIVA - 20201

Programa: GESTAO ADMINISTRATIVA - 20201 - Efetiva a Política Municipal de Primeirainfância, com foco em participação de mãese gestantes no âmbito da Prefeitura
Municipal, elaborando e implantando efetivamente a Política Municipal de PrimeiraInfância, a partir da participação de gestantes, mães, crianças e familiares em todos os
processosde implementação da politica e considerando o enfrentamentode violência
obstétrica, a criação de um comitê municipal intersetorial de política para a primeirainfância, criação de espaços de ouvidoria para gestantes e parturientes no âmbito
municipal, observando princípiosde transparência e participação.

ECRETARIA MUNICIPAL

Objetivo: Garantir a eficacia e a transparência da gestão publica das secretarias
municipais, possibilitando um atendimento ágil e efetivo ao munícipeeasestruturas de
governo. Especificamente -

É fundamental a existência de uma boa gestão da administração direta
ação social e transparência e uso inteligente dos recursos públicos, paraque seus munícipes possam ter suas demandasatendidas. A partir de reuniões dosfóruns: Pacto Social pela Humanização da Assistência ao Parto e Pacto Social pelaPolítica de Primeira Infância, discutiu-se a conjunturae necessidade de cumprimento dalei federal 13.257/2016, Marco Legal da Primeira Infância que define a adesão dos

municípios à criação de um Plano Municipal pela Primeira Infância. Além da necessidade.de Ribeirão Preto implementar do programa "Primeira Infância Primeiro”, com foco naparticipação de gestantes, mães, crianças e familiares, dada a importância vital que àparticipação tem para essa política.
lerandoa necessidade de cumprimentoda Lei Municipal nº 14.489, que institui aPolítica Municipal de Política para a Primeira Infância tem por objetivo definir

| princípios, diretrizes e competências em políticas públicas para a Primeira Infância noMunicípio.



Câmara Municipal de Ribeirão Preto

A
Lei destaca que será observadoo prazo estabelecido pelo Conselho Nacional dosDireitos da Criança e do Adolescente (Conanda) para implementar o Plano Municipalpela Primeira Infância, e que o Executivo poderá firmar convênios com órgãos da
administração direta ou indireta, com outrasesferas de governo, bem como celebrar
parcerias com o setor privado, Fundações e termosde fomento e colaboração, na formada lei, que deverão ser precedidas, obrigatoriamente, de licitação ou chamamentopúblico, aos quais se dará ampla publicidade.

Por fim, a legislação ressalta que o Município poderá instituir um Comitê MunicipalIntersetorial de Políticas Públicas pela Primeira Infância que poderá fazer acoordenação, articulação, monitoramentoe avaliação da Política Municipal, e terá comofinalidade assegurar a articulação das ações voltadas à proteção e à promoção dosdireitos da criança na primeira infância, em âmbito municipal, conforme dispuserregulamento.

Fontes:
Indicadores de Primeira Infancia em Ribeirão Preto - bttps://primeirainfanciaprim
ro.fmcsv.org.br/municipios/ribeirao-preto-sp/
Percurso Metodológico para Definição de Programas no Plano Plurianual (PPA) - Escola
Nacional de Administração Pública — Enap - https: /primeirainfanciaprimeiro.fmesv.org.-
bricurso-primeira-infancia-primeiro-ppa/
LEI FEDERAL Nº 13.257, DE 2016 - http://wwwplanalto gov. briccivil 03/ ato2015-
2018/20161ei113257.htm
LEI MUNICIPAL Nº 14.489 DE 2020 - htps://publico.camararibeiraopreto.sp.gov br!
consultasinorma juridica/norma juridica mostrar proc?cod norma=11057
Matéria Política Municipal Primeira Infância - https://www.marcospapa.com.br/ribeirao-
preto-conta-com-a-politica-municipal-de-primeira-infancia/

Valor estimado: Essa emenda aponta diretrizes, que podem ser aplicadasapartir da
orientação de servidores municipais que já atuam como tema, e não prevê custeio de
recursos,

Fonte decusteio: sem previsãode recursos.



pe=» Câmara Municipal de Ribeirão PretoE da “Estado de SãoPaulo
A nova legislação foi publicada no Diário Oficial em 17 de agosto. As políticas públicaspara a Primeira Infância são instrumentos, por meio dos quais o Estado Brasileiroassegura o atendimento dosdireitos da criança na primeira infância, com vistas ao seudesenvolvimento integral, considerando-a como sujeito de direitos e cidadã.
Considera-se Primeira Infância o períodoque abrange os primeiros seis anos completosou 72 meses de vida da criança, consideradosna perspectiva do ciclo vital e do contextofêmilire sociocultural em que se insere. As políticas públicas a que se refere esta ofBem como os planos, programas, projetos, serviços é benefícios de atenção 5 criançaexecutados pelo Estado,serão formulados segundo a Constituição Federal, o Estatutoda Criança e do Adolescentee o Marco Legal da Primeira Infância,

Segundo a Lei, o monitoramento e a avaliação da Política e seus desdobramentosvisamassegurara plena vivência da infância enquantovalor em si mesma e como etapa de umprecesso contínuo de crescimento, desenvolvimento, aprendizagem e participaçãosocial.

A Política, seus planos, programas, projetos, serviços e benefícios voltados aoatendimento dos direitos da criança na Primeira Infância, considerando aspeculiaridades dessa faixa etária e mantendo relação com as etapas posteriores da vida,obedecerão os princípios de atenção ao interesse superior da criança e a promoção dedesenvolvimento integral e integrado de suas potencialidades
Também estão entre osprincípios, a abordagem multidisciplinar e intersetorial daspolíticas públicas em todosos níveis, com foconas necessidades de desenvolvimentoda criança, priorizando a atuação dos serviços de atendimento nos territórios dedomicílio da criança, o fortalecimento do vínculo e pertencimento familiar écomunitário, e o investimento público na promoção da justiça social, da equidade, daigualdade de oportunidades e da inclusão sem discriminação da criança deve serprioridade, para que se garanta isonomia ao acesso de bens e serviços que atendamcrianças na Primeira Infância.

Dentre as áreas prioritárias para a Política estão: cuidado gestacional e pré-natal, saúdematerno-infantil, segurança e vigilância alimentar e nutricional, educação infantil,erradicação da pobreza e redução de desigualdades sociais, convivência familiar écomunitária, acompanhamento transversal da saúde integrada, assistência social 5família e à criança, cultura da infância, para a infância e com à infância; O brincare &(azer, a interação social no espaço público, e a difusão da cultura de paz, educação sem“so de maustratos e abusos físicos e psicológicos, proteção contra toda forma deviolência e prevenção da negligência.

Ainda segundo a Lei, é facultado ao Executivo Municipal coordenar a Política, emarticulação e cooperação com as diversas Secretarias na execução de ações quegarantam diversidade temática e integral sobre a construção de uma Política Municipalpela Primeira Infância com garantia de ampla participação da sociedade, por meio deconselhosde áreas relacionadas à primeira infância, apoiandoe participando das redesintersetoriais, promovendo ou participando de campanhas e ações socioeducativas,elaborando e executando ações complementares ou em parceria com 6 poder público,e desenvolvendo programas, projetos e ações compreendidos no conceito deresponsabilidade social e de investimento social privado.



Estado de São Paulo

Sala das Comissões, 01 de outubrode 2021

MarcosPapa
Vereador Presidente

HT»Sérgio Zerbinato
ZVereador

Vereadora Membro
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