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Comissão dos Direitos da Mulher, da Criança,
do Adolescente e do Idoso Vítimas de Violência

PARECERNº 0 >“

PROJETO DE LEI N“ 15/20 — PREFEITO MUNICIPAL - AUTORIZA A
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO A REALIZAR REPASSE
PARA AS PARCERIAS FIRMADAS ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE
ASSISTENCIA SOCIAL - SEMAS, O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE CMDCA E AS ORGANIZAÇÓES DA
SOCIEDADE CIVIL, COM FUNDAMENTO NO ART. 26 DA LEI
COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000 E DE ACORDO COM AS
DETERMINAÇÓES CONTIDASNA LEI FEDERAL Nº 13019/2014

Está sendo submetida à apreciação desta Comissão Permanente
o parecer no tocante a autorização da Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto à
autorização de repasse as parceiras firmadas entre a Secretária Municipal de
Assistência Social — Semas, e as organizações da sociedade civil conforme lei.

Ressalta que ainda não houve os pareceres das demais
comissões pertinentes para a finalização do parecer, que são as Comissões da Finança,
da Saúde, da Constituição e Justiça, conforme previsto na Lei Orgânica do Municipio.

No âmbito desta Comissão, em vista do que dispõe o artigo 79
do Regimento Interno (Resolução 174/2015 — Regimento Interno), sendo de responsabilidade
apoiar e incentivar a defesa e promoção de seus direitos, defesa e amparo à integridade física na
forma da legislação pertinente em vigor, receber e averiguar denúncias. propor encaminhamentos e
medidas que combatam qualquer tipo de violência contra os mesmos, e principalmente neste
momento emitir parecer e opinar sobre proposição e matérias que digam respeitos aos seus direitos,
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Temos que, o seu conteúdo legislativo de mérito foi bem colocado
posto que atende aos anseios de expressiva e grande parcela da comunidade, pois a Gnalidade é
atender as ações sócias com as crianças e adolescentes, idosos, ou seja, é de extrema necessidade
para cobrir déficits conforme lei prevê.

Diante do exposto, nosso parecer &' FAVORÁVEL à aprovação da
matéria.

Sala das Comissões, 06 de fevereiro de 2020.
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