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Mairiporã, 27 dejulho de 2021

Nobres Pares,

Apresento o presente projeto de lei, que Dispõe sobre os princípios e diretrizes
para a elaboração e implementação das Políticas Públicas pela Primeira lnfância
no Município de Mairiporã e dá outras providências, para apreciaçáo e posterior

deliberação de vossas excelências.

Conto com a imprescindível atenção de vossas excelências, no sentido da integral

aprovação do referido projeto.

Atenciosamente,

EDSON ILVA FREITAS

Vereador

As Suas Excelências os Senhores,

Vereadores da Câmara Municipal de Mairiporã

nte

Coúrmicadom Plcnárb

BÃJ-J

1,!
LU)O

$

GV/SEC-DLP-MIMC



7
/

C â.mard 1VÍunictp af [e 1VÍairtp orã
lEsto[o [e São ?oufo

ExposrÇÃo oe uonvos

Nobres Pares,

A Primeira lnfância é o período que compreende os primeiros seis anos de vida
da criança e deve ser prioridade absoluta do Estado na busca pelo seu desenvolvimento
sustentável.

O investimento em políticas voltadas à primeira infância tem nos recentes estudos

das neurociências sua principal justificativa. Estes estudos apontam o período como a
etapa determinante para o desenvolvimento integral das potencialidades humanas,
quando a qualidade dos estímulos e os cuidados recebidos do meio socioafetivo são

decisivos para a construção das conexões cerebrais.

A constatação de que as habilidades e competências humanas tém seu alicerce

cerebral organizado nos primeiros anos de vida, a partir das experiências sociais e
exploratorias da criança, encaminha gestores, educadores e sociedade em geral a

repensar os cuidados com a primeira infância.

A atenção responsável à primeira infância ajuda as crianças nas atividades

escolares dos anos posteriores, reduzindo a possibilidade de evasão escolar e

possibilitando a construção das competências que serão necessárias para a sua

mobilidade social e econômica na vida adulta.

Mesmo antes da criança começar a falar e andar ela vive processos de

desenvolvimento, que são irrfluenciados pela realiciade na qual ela está inserida e serão

fundamentais para o seu crescimento saudável. Neste sentido, podemos afirmar que

investir na primeira infância é investir no futuro da nossa sociedade.

Em I março de 2016, a Lei Federal no 13.257, conhecida como lVlarco Legal da

Primeira lnfância, definiu primeira infância e trouxe importantes diretrizes para as
políticas públicas de todo o País destinadas a esse período da vida.

O [Vlarco Legal também determinou que as políticas públicas voltadas ao

atendimento dos direitos da criança na primeira infância sejam elaboradas e executadas
de forma a "atender ao interesse superior da criança e à sua condição de sujeito de

direitos e de cidadã" (art. 4o, l). Reconhecendo as desigualdades sociais como uma
problemática crítica em todo o Brasil, o l/arco Legal da Primeira lnfância direciona que

crianças em situação de vulnerabilidade tenham prioridade nas políticas publicas (art.

14, § 2o).

Tendo por base uma legislação que mudou o paradigma sobre a visão da criança
e se tornou exemplo no mundo, entendemos que o principal desafio é a efetivação da lei

em todas as unidades da federação, sendo necessária a permanente mobilização da
sociedade e uma fofte articulação entre União, estados e municípios.

I
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Seguindo a estratégia de colocar a Primeira lnfância como prioridade absoluta,
conforme dita o artigo 227 da Constituição federal, o presente projeto visa dar diretrizes
políticas para o Município de tMairiporã, a fim de possibilitar uma forma cuidadosa,
técnica e intersetorial para criar novas iniciativas sobre o tema.

Plenário "27 de [/arço, 27 de julho de 2021

DORIEDSON A FREITAS

Vereador

GV/SEC.DLP-MIIVC
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PROJETO DE LEI N" 72 DE 2021

Dispõe sobre os princípios e diretrizes para a
elaboração e implementação das Políticas

Públicas pela Primeira lnfância no Município

de Mairiporã e dá outras providências.

(Autoria: Vereador Doriedson Antonio da Silva Freitas)

a cÂruanA MUNIcTpAL DE MAtRtponÃ ApRoVA:

capiruuo r

DrsPosrçoes oenals

Art. 1o Esta lei estabelece princípios e diretrizes para a elaboração e

implementação das políticas públicas pa"a a primeira infância no [/unicípio de Mairiporá

e dá outras providências.

§ 1o As políticas públicas paru a primeira infância são instrumentos por meio dos

quais o município assegura o atendimento dos direitos da criança, com vistas ao seu

desenvolvimento integral, considerando-a como cidadã de direitos.

§ 20 Para os efeitos desta lei, considera-se primeira infância o período que

abrange o nascimento até os seis anos completos ou setenta e dois meses de vida da

criança.

§ 30 Dado o caráter processual e a interconexão do ciclo vital, esta lei inclui

disposições sobre ações a serem realizadas no período da gestação no contexto familiar
e sociocultural do ponto de vista das instituiçÕes.

§ 4o As políticas públicas a que se refere esta lei, bem como os planos, programas
e serviços de atenção à criança executados pelo município, serão formulados segunclo
o princípio da prioridade absoluta estabelecida no art. 227 da Constituição federal e
explicitada no aft. 40 da Lei Federal no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança
e do Adolescente), no art. 3o cja Lei Federalno 13.257, de B de março cle 2016 (Mlarco
Legal da Primeira lnfância) e reconhecida pela Lei Estadual no 17.347,de12 de março
de 2021 (Política Estadual pela Primeira lnfância de são pauro).



6
(

C âmara lVÍ-unictp af fe lvÍairtp orã
lEstafo [e São Qaufo

A,rt.2o As políticas publicas e seus desdobramentos práticos em planos, projetos,

açÕes e suas avaliações visarão assegurar a plena vivência da infância enquanto valor

em si mesma e, simultaneamente, como etapa de um processo contínuo de crescimento,

aprendizagem e desenvolvimento.

Parágrafo único. As políticas e ações referidas no caput do art. 2o devem atender

às peculiaridades dessa faixa etária e manterão intrínseca relação com aquelas

direcionadas às etapas posteriores da vida da criança e do adolescente.

CAPíTULO !I

PRINCÍPIOS E DTRETRIZES

I - atenção ao interesse superior da criança;

ll - desenvolvimento integral, abrangendo todos os aspectos da personalidade,

com foco nas interaçÕes e no brincar, segundo a visão holistica da criança;

III - respeito à individualidade e ritmo proprio de cada criança;

lV - valorização da diversidade das infâncias presentes no município;

V - inclusão das crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento

e altas habilidades ou superdotação e outras situaçÕes que requerem atenção

especializada;

Vl - fortalecimento do vínculo e pertencimento familiar e comunitário;

Vll - participação da criança na definição das açÕes que lhe dizem respeito, de
acordo com o estágio de desenvolvimento e as formas de expressão pi'oprias da idade;

VIll - corresponsabilidade da família, da sociedade e do munícipio na atenção
integral aos direitos da criança;

lX - investimento publico na promoção da justiça social, da equidade e da inclusão
sem discriminação da criança deve ser prioridade, para que se garanta isonomia ao
acesso de bens e serviços que atendam crianças na primeira infância;

Art. 30 As políticas, os programas, planos, projetos e serviços voltados ao

atendimento dos direitos da criança na primeira infância obedecerão aos seguintes

princípios:
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X - valorização e formação adequada e permanente dos profissionais que atuam

diretamente com a criança, observado o Plano t\íunicipal da Educação; e

XI - incremento da cultura do cuidador por meio da proteção integral e a promoção

da criança como cidadã ativa e participante da sociedade.

Art. 40 São diretrizes para a elaboração e implementação das políticas pela

primeira infância:

I - abordagem multidisciplinar e intersetorial em todos os níveis, inclusive nos

terrrtorios de atuação dos serviços de atendimento da população;

It - participação das famílias e da sociedade, por meio de organizaçÕes

representativas;

Il! - consideração do conhecimento científico acumulado sobre a vida e o

desenvolvimento infantil e da experiência profissional nos diversos campos da atenção

à criança;

IV - planejamento com perspectiva de curto, medio e longo prazo para os planos

e programas;

V - previsão e destinação de recursos financeiros segundo o princípio da

prioridade absoluta na garantia dos direitos da criança e do adolescente;

Vl - monitoramento permanente, avaliação periodica e ampla publicidade das

ações e dos resultados; e

Vll - valorizaçâo regional e local

Art. 50 Constituem áreas prioritárias para as políticas públicas de atenção às

crianças na primeira infância:

I - a saude materno-infantil;

ll - a segurança alimentar e nutricional, combatendo a desnutrição e obesidade
infantil, assim como os demais transtornos alimentares na infância;

!!l - a educação infantil;

lV-ocombateàpobreza;

I
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V - a convivência familiar e comunitária,

Vl - a assistência social à família e à criança;

Vll - a cultura da infância e para a infância;

VIII - o brincare o lazer;

IX - a interação no espaço publico e o direito ao meio ambiente sustentável;

X - a participação na gestão urbana;

Xl - a proteção contra toda forma de violência;

Xll - a prevenção de acidentes; e

Xlll - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva voltada às crianças e a

exposição precoce aos meios de comunicação.

Art. 60 As politicas públicas voltadas à primeira infância, dentre outras metas,

deverão contemplar ações multidisciplinares que visem:

I - no setor de educação

a) a universalização da educação infantil para as crianças de quatro a 6 seis anos;

b) o atendimento total na creche para crlanças de zerc a três anos segundo a

demanda, priorizando as situações de pobreza e extrema pobreza, vulnerabilidade social
e riscos ao desenvolvimento;

c) a educação integral, considerando a indissociabilidade entre o cuidar e o

educar, tendo as interaçÕes e o brincar como eixos estruturantes;

d) a melhoria permanente da qualidade da oferta, com implementação de uma
proposta pedagogica intencionalmente planejada e periodicamente avaliada, com
irrstalaçÕes e equipamentos que obedeçam aos padrÕes de infraestrutura estabelecidos
na legislaçáo, com profissionais qualificados e materiais pedagogicos adequados à
proposta pedagogica;

e) a amplíação da participação da família no planejamento e nas açÕes escolares;
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f) a qualidade da alimentação escolar e sua adequação às necessidades de

desenvolvimento em cada fase da vida durante a primeira infância;

g) a formação permanente e em serviço dos educadores e do pessoal técnico e
auxiliar;

h) a ampliação do acervo de livros infantis, brinquedos e outros materiais de apoio

às práticas pedagogicas nas escolas e creches municipais;

i) a ampliação do acesso a tecnologias que promovam a aprendizagem, com

abordagens apropriadas para a respectiva faixa etária, do ponto de vista pedagogico;

j) o desenvolvimento de ações voltadas à prevenção das doenças sexualmente

transmissíveis e gravides na adolescência; e

k) a atenção diferenciada para as estudantes grávidas e mães de bebês

ll - no setor de saude

a) a orientação, o preparo e o amparo da gestante, bem como a orientação sobre

crescimento e desenvolvimento saudável do bebê e da criança pequena;

b) a atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerperio;

c) a promoção da amamentação no local de trabalho, com base nas diretrizes de
proteção da maternidade, da Organizaçâo lnternacional do Trabalho;

d) a implementação dos "Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento lVlaterno"

nas maternidades, incluindo o fornecimento de leite materno para recém-nascidos
doentes e vulneráveis;

e) o aconselhamento qualificado para amamentação nas instalaçÕes de saúde;

f) a aproximação entre as unidades de saúde e as comunidades e o incentivo às
redes comunitárias que protegem, promovem e apoiam a amamentação.

g) o acesso ao exame de diagnostico precoce da gravidez, ao pré-natal, com
profilaxia de prevenção de doenças e tratamento das doenças diagnosticadas, ao
atendimento que aborde a dimensão emocional da gestante e sua família, visita à
maternidade de referência e apoio a grupos de desenvolvimento da parentalidade;
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h) a prevenção, detecção precoce e tratamento imediato das doenças prevalentes

na infância;

i) a ampliação dos exames de rotina da saúde bucal, ocular e auditiva, bem como
a orientação a respeito das doenças mais frequentes na infância;

j) a garantia de vacinas para toda a população infantil, conforme as

recomendaçÕes do Programa Nacional de lmunizaçào;

k) a informatização do sistema de registro e cadastro da carteira de vacinação e

unificação dos serviços de saúde, com acesso aos dados por todos os orgãos municipais
que promovam o atendimento da criança na primeira infância e aos familiares, se

solicitado;

l) a orientação aos familiares sobre o exercício da parentalidade, aleitamento

materno, alimentação complementar saudável, formação do vínculo afetivo, crescimento

e desenvolvimento infantil integral, cuidados especiais a crianças com transtorno global

de desenvolvimento, prevenção de acidentes e educação sem uso de castigos físicos,

nos termos das alteraçÕes introduzidas pela Lei Federal no 13.010, de 26 de junho de

2014, nas Leis Federais no 8.069, de 1990 e no 9.394, de 20 de dezembro de '1996;

m) a disponibilização de protocolos e instrumentos de atendimento familiar que

apoiem o desenvolvimento ativo das competências familiares promotoras do

desenvolvimento integral, bem como da atuação dos agentes comunitários de saude; e

n) a formação permanente dos profissionais envolvidos, incluindo o preparo para

atuação intersetorial.

lll - no setor de assistência social

a) o apoio à formação, fortalecimento ou restauração do vínculo afetivo entre a
criança, a família e a comunidade, com programas específicos para os casos em que a
criança esteja em abrigo ou em programa de proteção social;

b) a adoção de medidas sociais preventivas e a ampliação dos programas de
atendimento à criança na primeira infância em situaçÕes de vulnerabilidade e risco;

c) a priorizaçáo do Programa Família Acolhedora, nos termos do art. 34 da Lei
Federal no 8.069, de 1990, e da Resolução no 145, de 15 de outubro de 2004. do
Conselho Nacional de Assistência Social- CNAS;

I
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d) o apoio à participação das famílias em redes de proteção e cuidado da criança
em seus contextos sociofamiliar e comunitário;

e) o estímulo à notificação de toda forma de violência contra a criança e a adoçâo
de medidas educativas, visando ao respeito e ao cuidado integral na primeira infância;

f) a promoção da cultura de paz como forma de redução da violência; e

g) a formação permanente dos profissionais envolvidos, incluindo o preparo para

atuação i ntersetorial.

lV - no setor da cultura e lazer

a) o respeito à formação cultural da criança relativamente à identidade cultural e

regional e à condição socioeconômica, étnico-racial, linguística e religiosa;

b) a participação das crianças em manifestaçÕes artísticas e culturais, com ênfase
no patrimônio cultural de seus territorios e da cidade;

cl a realização de exposiçÕes itinerantes pela cidade de produçÕes artísticas das
crianças, bem como de programas de visitas a museus, exposições e feiras culturais; e

d) a ampliação dos espaços e programas de lazer e recreação, prioritariamente

nas áreas de maíor vulnerabilidade social.

Parágrafo único. Além dos setores mencionados nos incisos I a lV do caput do
art. 60, outros setores poderão desenvolver açÕes concomitantes às definidas no mesmo.

Art. 70 Terão prioridade nas políticas, programas, planos, projetos e serviços
voltados ao atendimento da criança na primeira infância.

| - as famílias identificadas nas redes de saude, educação e assistência social e
pelos orgãos do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente que:

a) se encontrem em situação de vulnerabilidade e de risco;

b) sofram violações a seus direitos, prejudicando seu papel protetivo de cuidado
e educação; e

c) tenham crianças portadoras de deficiência

ll - as crianças que estejam em condição de

I
*



lZ
/

Câ.mara lVí-unictpaf f,e 9víaffipora
a a

lEstafo fe São cPaub

a) violação ou relativizaçáo dos direitos;

b) violência, castigos físicos e humilhantes, exploração ou em situaçâo
degradante;

c) desnutrição ou obesidade infantil; e

d) abandono ou omissão que as privem dos estímulos essenciais ao

desenvolvimento físico, social, emocional e cognitivo.

CAPíTULO III

DO COMITÊ GESTOR

Art. 80 As políticas setoriais voltadas ao atendimento dos direitos da criança de

zero a seis anos serão articuladas com vistas à constituição da Política tMunicipal

lntegrada pela Primeira lnfância, prevendo-se instância de coordenação multissetorial,

na forma de comitê gestor intersetorial, conforme dispuser o regulamento.

CAPíTULO IV

DO MONTTORAMENTO E AVALTAÇÃO

Art. 90 Compete ao comitê gestor intersetorial referido no art. Bo desta lei, articular
as políticas e outras iniciativas voltadas ao desenvolvimento das crianças de zero a seis
anos de idade, visando promover a integralidade do atendimento, bem como monitorar
e avaliar periodicamente a implementação da Política Municipal lntegrada pela Primeira
lnfância.

Art. 10. Para efeitos de monitoramento e avaliação, fica o Poder Executivo
ttlunicipal autorizado a criar e manter instrumento individual de registro unificado de
dados relativos ao crescimento e desenvolvimento da criança, bem como dos programas
e serviços públicos municipais dos quais seja beneficiária direta ou indiretamente.

CAPíTULO V

DO PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA

Art. 11. As políticas públicas a que se refere o art.60 desta lei serão objeto cio
Plano tMunicipal da Primeira lnfância, referenciado e articulado com os planos estadual
e nacional pela primeira infância, observando-se, na sua elaboração:

+
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I - duração decenal ou superior;

!l - abrangência de todos os direitos da criança nessa faixa etária;

lll - concepção integral da criança como pessoa, sujeito de direitos e cidadã;

lV - inclusão de todas as crianças, com prioridade absoluta às que se encontram
em situação de vulnerabilidade e risco;

V - elaboraçáo conjunta e participativa de todos os setores e orgãos municipais
que atuam em áreas que têm competências diretas ou relacionadas à vida e
desenvolvimento das crianças;

Vl - participação da sociedade, por meio de organizaçÕes representativas, das

famílias e crianças na sua elaboração;

Vll - articulação e complementaridade com as açÕes da União e do Estado na

área da primeira infância; e

Vlll - monitoramento contínuo do processo, incluindo os elementos que compÕem

a oferta dos serviços e avaliação dos resultados a cada dois anos.

CAP|TULO VI

DO APOIO AS FAM|LIAS

Art. 12. Os programas destinados ao fortalecimento da família no exercício do
cuidado e educação dos filhos na primeira infância articularão as ações voltadas à

criança no contexto familiar, com os programas sociais e serviços de atendimento aos
direitos das crianças no territorio.

As políticas e programas governamentais de apoio às famílias, incluindo visitas
domiciliares e programas de promoção da maternidade e da paternidade
corresponsáveis, buscarão a articulação das áreas de saúde, nutrição, educação,
assistência social, cultura, trabalho, habitação, meio ambiente e direitos humanos, enti-e
outras, com vistas ao desenvolvimento integral da criança.

Art. 14. A oferta de programas e açÕes de visita domiciliar que estimulem o
desenvolvimento integral na primeira infância será considerada estratégia de atuação do
Poder Executivo e deverão contar com profissionais qualificados, apoiados por medidas
que assegurem sua permanência e formação continuada.

i
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capitulo vl

DA PARTrcrpnÇÃo socrAL

Art. 15. A sociedade participará da proteção e da promoção da criança na

primeira infância, solidariamente com a família e o poder público, dentre outras formas:

I - formulando políticas e controlando açÕes, por meio de organizaçÕes

representativas;

I! - integrando conselhos de áreas relacionadas à primeira infância, com funçÕes

de acompanhamento, controle e avaliação;

lll - executando açÕes diretamente ou em parceria com o poder publico;

lV - desenvolvendo programas, projetos e açÕes compreendidos no conceito de

responsabilidade social e de investimento social privado;

V - criando, apoiando e participando das redes de proteção e cuidado à criança
nas comunidades; e

Vl - promovendo ou participando de campanhas e açÕes que visem aprofundar a

consciência social sobre o significado da primeira infância no desenvolvimento do ser
humano.

CAPiTULO VIII

DAS PARCERIAS

Art. 16. Para fins de execução das políticas públicas de primeira infância, o Poder
Executivo poderá firmar convênios com orgãos da administração direta ou indireta, com
outras esferas de governo, bem como celebrar parcerias com o setor privado e termos
de fomento e colaboração, na forma da lei.

§ 1o As parcerias de que trata o caput do art. 16 serão precedidas,
obrigatoriamente, de licitação ou chamamento público, aos quais se dará ampla
publicidade.

§ 2o A opção por parcerias com a iniciativa privada ou com entidades sem fins
lucrativos para execução do previsto no caput do art. 16 não substituirá o dever do poder
público de manter a rede de atenção direta.

i
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Art. 17. Cada secretaria municipal responsável pelo atendimento da criança na
primeira infância, no âmbito de sua competência, elaborará proposta orçamentária para

financiamento dos programas, serviços e ações.

Art. 18. O município informará à sociedade, anualmente, a soma dos recursos
aplicados no conjunto dos programas e serviços voltados à primeira infância e o

percentual estimado que os valores representam em relação ao respectivo orçamento
realizado.

Art. 19. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no ptazo de cento e

oitenta dias da sua publicação.

Art. 20. As despesas decorrentes da execução do disposto nesta lei correrão por

conta das dotaçÕes orçamentárias proprias, suplementadas, se necessário.

Art.21. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Plenário "27 de [Vlarço, 27 de julho de 2021

DORIEDSON LVA FREITAS

Vereador

Câ.mara 1VÍunictpaf fe lví-airtp
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ExcrcLpxrÍssnno sEf{HoR pRESIDENTE DA cÂuana
MUr{rcrPAL DE MAInmonÃ

Nós, Vereadores, vimos respeitosamente à presença de

Vossa Excelência, requerer a leitura do Projeto de Lei n" 7212021 em anexo, que dispõe

sobre Princípios e Diretrizes paÍa a Elaboração e Implementação das Políticas Públicas

pela Primeira InÊncia no Município de Mairiporã e dá outras providências na(o)

Expediente, da24 u Reunião Ordinária.

Considerando que os referidos projetos foram devidamente

protocolados conforme dispõe o artigo 222 do Regimento Interno.

Femando Radras Rb-D*nmg*o "Dr. NlxloP aNestes Termos,

Pede Deferimento.

Mairiporã,27 de julho de2021
'l)otl,

\êruadorREDE -

Silva taddadeSoEa
t L-?§*.

Ricardolúesias hrbou
Presidente'PSDB

0l'üa

deFrettasScc

DEM
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Assunto:

De

Para:

Data

cópia proietos de lei no 7! e 72 e proieto de
decreto legislativo no Ll2L.
< protocolo@ ma iripora.sp. leg. br>

Ricardo Messias Barbosa
<ricardobarbosa@mairipora.sp.leg'br>, doriedson antonio da

silva freitas < dori@mairipora.sp' leg' br>, marcinhodaserra

< marcinhodaserra@mairipora.sp. leg'br>, Nilber Rosemberg

< nilber@mairipora.sp.leg. br>, Eliomar da Silva Oliveira

< el iomarvereador@ mai ri pora. sp. leg. br>, Ferna ndo Rachas

Ribeiro <dr.nando@mairipora.sp.leg'br>, Gilberto Tadeu de

Freitas < senseig il berto@ mai ripora. sp' leg' br>, Jose Correia da

Silva Neto <netobarzil@mairipora.sp.leg'br>, Nil

<vereadornil@mairipora.sp.leg.br>, marcoantonio
< marcoantonio@mairipora.sp. leg. br> 3 mais.''
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Parecer ao Projeto de Lei n' 7212021, dispõe sobre os princípios e diretrizes para
elaboração e implementação das Políticas Publicu, pela Primeira infância no Município
de Mairiporã e dá outras providências.

r - RELATónro
A vereador Doriedson Antonio da silva Freitas propõe a

materia em tela estabelecendo os princípios e diretrizes para elaboração e
implementação das Políticas públicas pela primeira InÍância.

II- VOTO DO RELATOR

A proposta encontra amparo legal, regimental e
constitucional, podendo o poder Legislativo propor a presente matéria.

Não se vislumbra no âmbito desta comissão qualquer
óbice às norÍnas legais, que disciplinam o objeto da propositura.

No que tange aos aspectos gramatical, redacional e lógico
a mesma se encontra perfeita.

Diante de todo o exposto, este Relator opina pela sua
constitucionalidade e legalidade.

É o meu parecer.

Plenário "27 de 9 de agosto de 2021.

Eliom Silva Oliveira

iIso

COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTIÇA.LEGISLACÃO E REDACÃO
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covussÃo prRvraNnNrp or .rusrrca. lrcrsr,acÃo r np»acÃo

A Comissão Permanente de Justiça, Legislação e Redação em reunião de 9 de agosto de
2021, considerando a posição do nobre Relator, opinou unanimemente pela aprovação
do Projeto de Lei n' 72l202L Quanto ao mérito cabe aos Senhores Vereadores a
decisão Íinal. Não havendo mais nada a ser tratado, encerrou-se a presente Ata, que vai
devidamente assinada pelos nobres pares. Estiveram presentes os Seúores Vereadores:

: lr :T:: il. : ::: ::: :t:i: .'j. llii:i: 1i:11: l.T:: : l:::l i :: 1 : :l:t: Ii : :11:

Plenário "27 de março", 9 de agosto de 2021.

Elioma a Oliveira
ente

Z^

Fernando Rachas Ribeiro
Secretário

/Ja pc
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Comissão Permanente de Educação, Cultura e Esporte

Parecer ao Projeto de Lei no 7212021, dispõe sobre princípios e diretrizes para
elaboração e implementação das Políticas Publicas pela Primeira lnfância no
Município de Mairiporã e dá outras providências.

| - Relatório

O Vereador Doriedson Antonio da Silva Freitas propõe a matéria em tela dispondo
sobre princípios e diretrizes para elaboração e implementação das Políticas Públicas
pela Primeira lnfância no Município de Mairiporã e dá outras providências.

ll- Voto do Relator

A presente propositura cria através do projeto de lei princípios e diretrizes para

elaboração e implementação das Políticas Públicas pela Primeira Infância no
Município de Mairiporã e dá outras providências.

Foi realizada Audiência Pública (processo no 979), na data de 28 de agosto de 2021
com representantes da sociedade civil, poder executivo, poder legislativo, Conselho
Tutelar, OAB, representante da RNPI (Rede Nacional da Primeira lnfância), CMDCA
e representante da Frente Parlamentar pela Primeira lnfância da Alesp, Apae, dentre
outros.

Cumpre para este relator deixar claro que o projeto de lei que ora se analisa pretende
dar a devida atenção à Primeira lnfância no âmbito municipal, em harmonia com o
Estatuto da Criança e do Adolescente e, consequentemente, das políticas públicas.

Dar o direito a todas as crianças do nosso município à alimentação, à interação com
seus proximos, a brincar, à saúde, à educação são metas que está presente
propositura garantirá ainda de forma mais efetiva pelos proximos 10 anos, por meio
de um PLANO a ser produzido a muitas mãos, pelo poder executivo em consonância
com a sociedade civil.

Considero finalmente que a cidade poderá, com a aprovaçáo desta propositura e
daqui por diante sonhar, criar e ter caminhos investimento na primeira infância criando
uma janela de oportunidades crucial para a saúde, o aprendizado, o desenvolvimento
e o bem-estar social e emocional das crianças de até 6 anos, garantindo impactos
positivos para toda a sociedade.

Este é o meu parecer e meu voto.

Plenário "27 de

Doriedson

de 2021

/Dasf

Freitas

*
.I

i
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cor,lrssÃo peRuaruerure oe eoucAÇÃo. culrunA e espoRres

A Comissão Permanente de Educação, Cultura e Esportes em reunião de 31 de
agosto de2021, considerando a posiçâo do nobre Relator, opinou unanimemente pela
aprovaçâo do Projeto de Lei no 7212021. Quanto ao mérito cabe aos Senhores
Vereadores a decisão final. Não havendo mais nada a ser tratado, encerrou-se a
presente Ata, que vai devidamente assinada pelos nobres pares. Estiveram presentes
os Senhores Vereadores: Doriedson Antonio da Silva Freitas, Leila Aparecida Ravázio
e Nilber Rosemberg Ladeia de Souza

Plenário "27 de março", 31 de agosto de2021

Leila Aparecida Ravázio
Presidente

Nilber Souza

Doriedson lva Freitas

/,f apc
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cÂuanA MUNIcIPAL DE MAlnlPonÂ

Votaçôes da Sessáo

Tipo:
Maioria Simples

Status:
FECHADA

Comentários:
Votação encerrada

Proietos Votados

PROJETO DE LEI Ne 72l2o2]- - DORIEDSON ANTONIO DA SIwA FREITAS
projeto lei

lnício:
211091202119:36:59

Votos:
S:3.1 lN:0 lA:0

Fim:
2L10912021L9:37:54

Resultado:
APROVADO

Parlamentar Partido Voto

Marcinho da Serra Partido Social Democrático (PSD) Sim

Dori Rede Sustentabilidade (REDE) Sim

Nilber Partido Liberal (PL) Sim

Sargento Rubão Partido Liberal (PL) Sim

Nil Dantas Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Sim

ValdeciAmérica Republicano (REPUBLICAN) Sim

Neto Barzil Partido da Social Democracia Brasileira
(PSDB)

Sim

Leila Ravazio Partido Socialista Brasileiro (PSB) Sim

Dr Nando Partido Socialista Brasileiro (PSB) Sim

Sensei Gilberto Democratas (DEM) Sim

Eliomar Republicano (REPUBLICAN) Sim

{&enVSenSe 281091202112:16:40 t0tt2
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oriclo No 61 4t2021

Mairiporã, 22 de setembro de 2021

Assunto: encaminha projeto de lei aprovado

Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal,

Comunicamos que na 32a Reunião Extraordinária foi APROVADO o

PROJETO DE LEI No 7212021, que Dispõe sobre princípios e diretrizes para a
elaboração e implementação das Políticas Públicas pela Primeira lnfância no Município
de Mairiporã e da outras providências.

Para que Vossa Excelência possa promulgar a competente lei, dentro do
prazo legal, transmitimos-lhe, copia autêntica do mencionado projeto.

Respeitosamente,

IME IAS BARBOSA
Presidente

A Sua Excelência o Senhor
WALID ALI HAMID
Prefeitura t\Iunicipal de Mairiporã

SEC-DLP

I

t
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AUTOGRAFO DO PROJ DE LEI NO 72 DÉ 2021

Dispõe sobre os princípios e diretrizes para a
elaboração e implementação das Políticas
Publicas pela Primeira lnfância no Município
de Mairiporã e da outras providências.

(Autoria: Vereador Doriedson Antonio da Silva Freitas)

a cÂuenA MUNtctpAL DE MAlRlponÃ APRovou:

cepíruuo I

DrsPosrÇÕes cenlls

Art. 10 Esta lei estabelece princípios e diretrizes paru a elaboração e

implementação das políticas públicas para a primeira infância no [\4unicípio de Mairiporã
e dá outras providências.

§ 1o As políticas públicas para a primeira infância são instrumentos por meio dos
quais o municipio assegura o atendimento dos direitos da criança, com vistas ao seu

desenvolvimento integral, considerando-a como cidadã de direitos.

§ 20 Para os efeitos desta lei, considera-se primeira infância o período que

abrange o nascimento até os seis anos completos ou setenta e dois meses de vida da

criança.
§ 3o Dado o caráter processual e a interconexão do ciclo vital, esta lei inclui

disposiçÕes sobre ações a serem realizadas no período da gestação no contexto familiar
e sociocultural do ponto de vista das instituiçÕes.

§ 40 As políticas públicas a que se refere esta lei, bem como os planos, programas
e serviços de atenção à criança executados pelo município, serão formulados segundo
o princípio da prioridade absoluta estabelecida no art. 227 da Constituição federal e
explicitada no art. 4o da Lei Federal no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança
e do Adolescente), no art. 30 da Lei Federal no 13.257, de 8 de março de2016 (tt/arco
Legal da Primeira lnfância) e reconhecida pela Lei Estadual no 17.347, de 12 de março
de 2021 (Política Estadual pela Primeira lnfância de São Paulo).

Art. 2o As políticas publicas e seus desdobramentos práticos em planos, projetos,
ações e suas avaliaçÕes visarão assegurar a plena vivência da infância enquanto valor
em si mesma e, simultaneamente, como etapa de um processo contínuo de crescimento,
aprend izagem e desenvolvimento.

Parágrafo único. As políticas e ações referidas no caput do art. 2o devem atender
às peculiaridades dessa faixa etária e manterão intrínseca relação com aquelas
direcionadas às etapas posteriores da vida da criança e do adolescente.

2L
,/a-
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cRpírulo l
PRII.ICiPIOS E DIRETRIZES

Art. 30 As políticas, os programas, planos, projetos e serviços voltados ao

atendimento dos direitos da criança na primeira infância obedecerão aos seguintes
princípios:

I - atenção ao interesse superior da criança;
ll - desenvolvimento integral, abrangendo todos os aspectos da personalidade,

com foco nas interaçÕes e no brincar, segundo a visão holística da criança;
Ill - respeito à individualidade e ritmo proprio de cada criança;
lV - valorização da diversidade das infâncias presentes no município;
V - inclusão das crianças com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento

e altas habilidades ou superdotação e outras situaçÕes que requerem atenção
especializada;

Vl - fortalecimento do vínculo e pertencimento familiar e comunitário;
Vll - participação da criança na definição das ações que lhe dizem respeito, de

acordo com o estágio de desenvolvimento e as formas de expressão proprias da idade;

Vlll - corresponsabilidade da família, da sociedade e do munícipio na atenção
integral aos direitos da criança;

lX - investimento público na promoção da justiça social, da equidade e da inclusão
sem discriminação da criança como prioridade , para que se garanta isonomia ao acesso
de bens e serviços que atendam crianças na primeira infância;

X - valorização e formação adequada e permanente dos profissionais que atuam
diretamente com a criança, observado o Plano Municipal da Educação; e

Xl - incremento da cultura do cuidador por meio da proteção integrale a promoção

da criança como cidadã ativa e participante da sociedade.

Art. 40 São diretrizes para a elaboração e implementação das políticas pela

primeira infância:
t - abordagem multidisciplinar e intersetorial em todos os níveis, inclusive nos

territorios de atuação dos serviços de atendimento da população;
ll - participação das famílias e da sociedade, por meio de organizaçÕes

representativas;
lll - consideração do conhecimento científico acumulado sobre a vida e o

desenvolvimento infantil e da experiência profissional nos diversos campos da atenção
à criança;

lV - planejamento com perspectiva de curto, medio e longo pruzo para os planos
e programas;

V - previsão e destinação de recursos financeiros segundo o princípio da
prioridade absoluta na garantia dos direitos da criança e do adolescente;

Vl - monitoramento permanente, avaliação periodica e ampla publicidade das
açÕes e dos resultados; e

Vll - valorizaçáo regional e local.

Art. 50 Constituem áreas prioritárias para as políticas publicas de atenção às
crianças na primeira infância:

I - a saúde materno-infantil;

0
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ll - a segurança alimentar e nutricional, combatendo a desnutrição e obesidade
infantil, assim como os demais transtornos alimentares na infância;

lll - a educação infantil;
lV-ocombateàpobreza;
V - a convivência familiar e comunitária;
Vl - a assistência social à família e à criança;
Vll - a cultura da infância e para a infância;
Vlll - o brincare o lazer;
lX - a interação no espaço público e o direito ao meio ambiente sustentável;
X - a participação na gestáo urbana;
Xl - a proteção contra toda forma de violência;
Xll - a prevenção de acidentes; e
Xlll - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva voltada às crianças e a

exposição precoce aos meios de comunicação.

Art. 60 As políticas públicas voltadas à primeira infância, dentre outras metas,

deverão contemplar ações multidisciplinares que visem:
I - no setor de educação:
a) a universalização da educação infantil para as crianças de quatro a seis anos;

b) o atendimento total na creche para crianças de zero a três anos segundo a

demanda, priorizando as situações de pobreza e extrema pobreza, vulnerabilidade social

e riscos ao desenvolvimento;
c) a educação integral, considerando a indissociabilidade entre o cuidar e o

educar, tendo as interaçÕes e o brincar como eixos estruturantes;
d) a melhoria permanente da qualidade da oferta, com implementação de uma

proposta pedagogica intencionalmente planejada e periodicamente avaliada, com

instalaçÕes e equipamentos que obedeçam aos padrões de infraestrutura estabelecidos

na legíslação, com profissionais qualificados e materiais pedagogicos adequados à

proposta pedagogica;
e1 a am[tiáção da participação da família no planejamento e nas açÕes escolares;

f| a qualiOàOe da alimentação escolar e sua adequação às necessidades de

desenvolvimento em cada fase da vida durante a primeira infância;
g) a formação permanente e em serviço dos educadores e do pessoal técnico e

auxiliar;
h) a ampliação do acervo de livros infantis, brinquedos e outros materiais de apoio

às práticas pedagogicas nas escolas e creches municipais,
i) a ampliação do acesso a tecnologias que promovam a aprendizagem, com

abordagens apropiiadas para a respectiva faixa etária, do ponto de vista pedagogico;
jj o desenvolvimento de açÕes voltadas à prevenção das doenças sexualmente

transmissíveis e gravides na adolescência; e
k) a atenção diferenciada para as estudantes grávidas e mães de bebês.

ll - no setor de saude:
a) a orientação, o preparo e o amparo da gestante, bem como a orientação sobre

crescimento e desenvolvimento saudável do bebê e da criança pequena;

b) a atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério;

ci a promoção da amamentação no local de trabalho, com base nas diretrizes de

proteção da maternidade, da Organizaçâo lnternacional do Trabalho;

I
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d) a implementação dos "Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento [/aterno"
nas maternidades, incluindo o fornecimento de leite materno para recém-nascidos
doentes e vulneráveis;

e) o aconselhamento qualificado para amamentação nas instalaçÕes de saúde;
f) a aproximação entre as unidades de saude e as comunidades e o incentivo às

redes comunitárias qure protegem, promovem e apoiam a amamentação;
g) o acesso ao exame de diagnostico precoce da gravidez, ao pré-natal, com

profilaxia de prevenção de doenças e tratamento das doenças diagnosticadas, ao

atendimento que aborde a dimensão emocional da gestante e sua família, visita à
maternidade de referência e apoio a grupos de desenvolvimento da parentalidade;

h)a prevenção, detecção precoce e tratamento imediato das doenças prevalentes

na infância;
i) a ampliação dos exames de rotina da saúde bucal, ocular e auditiva, bem como

a orientação a respeito das doenças mais frequentes na infância;
j) a garantia de vacinas paru toda a população infantil, conforme as

recomendaçÕes do Programa Nacional de lmunizaçâo;
k) a informatizaçáo do sistema de registro e cadastro da carteira de vacinação e

unificação dos serviços de saúde, com acesso aos dados por todos os orgãos municipais
que promovam o atendimento da criança na primeira infância e aos familiares, se
solicitado;

l) a orientação aos familiares sobre o exercício da parentalidade, aleitamento
materno, alimentação complementar saudável, formação do vínculo afetivo, crescimento
e desenvolvimento infantil integral, cuidados especiais a crianças com transtorno global
de desenvolvimento, prevenção de acidentes e educação sem uso de castigos físicos,
nos termos das alteraçÕes introduzidas pela Lei Federal no 13.010, de 26 de junho de
2014, nas Leis Federais no 8.069, de 1990 e no 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

m) a disponibilização de protocolos e instrumentos de atendimento familiar que

apoiem o desenvolvimento ativo das competências familiares promotoras do

desenvolvimento integral, bem como da atuação dos agentes comunitários de saude; e
n) a formação permanente dos profissionais envolvidos, incluindo o preparo para

atuação intersetoria l.

Ill - no setor de assistência social:
a) o apoio à formação, fortalecimento ou restauração do vínculo afetivo entre a

criança, a família e a comunidade, com programas específicos para os casos em que a
criança esteja em abrigo ou em programa de proteção social;

b) a adoção de medidas sociais preventivas e a ampliação dos programas de

atendimento à criança na primeira infância em situaçÕes de vulnerabilidade e risco;

c) a priorizaçáo do Programa Família Acolhedora, nos termos do art. 34 da Lei

Federal no 8.069, de 1990, e da Resolução no 145, de 15 de outubro de 2004, do

Conselho Nacional de Assistência Social- CNAS;
d) o apoio à participação das famílias em redes de proteção e cuidado da criança

em seus contextos sociofamiliar e comunitário;
e) o estímulo à notificação de toda forma de violência contra a criança e a adoção

de medidas educativas, visando ao respeito e ao cuidado integral na primeira infância;

f) a promoção da cultura de paz como forma de redução da violência; e

g) a formação permanente dos profissionais envolvidos, incluindo o preparo para

atuação intersetorial.
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lV - no setor da cultura e lazer:
a) o respeito à formação cultural da criança relativamente à identidade cultural e

regional e à condição socioeconômica, étnico-racial, linguística e religiosa;
b) a participação das crianças em manifestações artísticas e culturais, com ênfase

no patrimônio cultural de seus territorios e da cidade;
cl a realização de exposiçÕes itinerantes pela cidade de produções artísticas das

crianças, bem como de programas de visitas a museus, exposiçÕes e feiras culturais; e

d) a ampliação dos espaços e programas de lazer e recreação, prioritariamente
nas áreas de maior vulnerabilidade social.

Parágrafo único. Alem dos setores mencionados nos incisos I a lV do caput do

art. 60, outros setores poderão desenvolver açÕes concomitantes às definidas no mesmo.

Art. 7o Terão prioridade nas políticas, programas, planos, projetos e serviços
voltados ao atendimento da criança na primeira infância:

t - as famílias identificadas nas redes de saúde, educação e assistência social e
pelos orgãos do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente que:

a) se encontrem em situação de vulnerabilidade e de risco;
b) sofram violaçÕes a seus direitos, prejudicando seu papel protetivo de cuidado

e educação; e
c) tenham crianças portadoras de deficiência.
ll - as crianças que estejam em condição de:
a) vioiação ou relativizaçâo dos direitos;
b) violência, castigos físicos e humilhantes, exploração ou em situação

degradante;
c) desnutrição ou obesidade infantil; e
d) abandono ou omissão que as privem dos estímulos essenciais ao

desenvolvimento físico, social, emocional e cognitivo.

CAP|TULO III
DO COMrrÊ CeSrOn

Art. 80 As políticas setoriais voltadas ao atendimento dos direitos da criança de
zero a seis anos serão articuladas com vistas à constituição da Política ttíunicipal
lntegrada pela Primeira lnfância, prevendo-se instância de coordenação multissetorial,
na forma de comitê gestor intersetorial, conforme dispuser o regulamento.

CAP|TULO IV

DO MONTTORAMENTO E AVALIAÇÃO

Art. 9o Compete ao comitê gestor intersetorial referido no art. 80 desta lei, articular
as políticas e outras iniciativas voltadas ao desenvolvimento das crianças de zero a seis

anos de idade, visando promover a integralidade do atendimento, bem como monitorar
e avaliar periodicamente a implementação da Política tMunicipal lntegrada pela Primeira
lnfância.
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Art. 10. Para efeitos de monitoramento e avaliação, fica o Poder Executivo
Municipal autorizado a criar e manter instrumento individual de registro unificado de

dados relativos ao crescimento e desenvolvimento da criança, bem como dos programas

e serviços públicos municipais dos quais seja beneficiária direta ou indiretamente.

CAP|TULO V
DO PLANO MUNICIPAL DA PRTMEIRA INFÂNCIA

Art. 11. As políticas públicas a que se refere o art. 6o desta lei serão objeto do

Plano Municipal da Primeira lnfância, referenciado e articulado com os planos estadual

e nacional pela primeira infância, observando-se, na sua elaboração:
I - duração decenal ou suPerior;
tl - abrangência de todos os direitos da criança nessa faixa etária;
lll - concepção integral da criança como pessoa, sujeito de direitos e cidadã;

lV - inclusão de todas as crianças, com prioridade absoluta às que se encontram

em situação de vulnerabilidade e risco;
V - elaboração conjunta e participativa de todos os setores e orgãos municipais

que atuam em áreas que têm competências diretas ou relacionadas à vida e
desenvolvimento das crianças;

Vl - participação da sociedade, por meio de organizaçÕes representativas, das

familias e crianças na sua elaboração;
Vll - articulação e complementaridade com as açÕes da União e do Estado na

área da primeira infância; e
Vlll - monitoramento contínuo do processo, incluindo os elementos que compõem

a oferta dos serviços e avaliação dos resultados a cada dois anos.

CAPÍTULO VI
DO APOIO AS FAM|LIAS

Art. 12. Os programas destinados ao fortalecimento da família no exercício do

cuidado e educação dos filhos na primeira infância articularão as açÕes voltadas à
criança no contexto familiar, com os programas sociais e serviços de atendimento aos
direitos das crianças no territorio.

Art. 13. As políticas e programas governamentais de apoio às famílias, incluindo
visitas domiciliares e programas de promoção da maternidade e da paternidade
corresponsáveis, buscarão a articulaçáo das áreas de saúde, nutrição, educação,
assistência social, cultura, trabalho, habitação, meio ambiente e direitos humanos, entre
outras, com vistas ao desenvolvimento integral da criança.

Art. 14. A oferta de programas e açÕes de visita domiciliar que estimulem o

desenvolvimento integral na primeira infância será considerada estratégia de atuação do

Poder Executivo e deverão contar com profissionais qualificados, apoiados por medidas
que assegurem sua permanência e formação continuada.
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cepiruro vu
DA PARTtctpeÇÃo soctAL

Art. 15. A sociedade participará da proteção e da promoção da criança na
primeira infância, solidariamente com a família e o poder público, dentre outras formas:

I - formulando políticas e controlando ações, por meio de organizações
representativas;

ll - integrando conselhos de áreas relacionadas à primeira infância, com funções
de acompanhamento, controle e avaliação;

lll - executando açÕes diretamente ou em parceria com o poder público;

lV - desenvolvendo programas, projetos e ações compreendidos no conceito de

responsabilidade social e de investimento social privado;
V - criando, apoiando e participando das redes de proteção e cuidado à criança

nas comunidades; e
Vl - promovendo ou participando de campanhas e ações que visem aprofundar a

consciência social sobre o significado da primeira infância no desenvolvimento do ser
humano.

CAPíTULO VIII
DAS PARCERIAS

Art. 16. Para fins de execução das políticas publicas de primeira infância, o Poder
Executivo poderá firmar convênios com orgãos da administração direta ou indireta, com

outras esferas de governo, bem como celebrar parcerias com o setor privado e termos
de fomento e colaboração, na forma da lei.

§ 1o As parcerias de que trata o caput do art. 16 serão precedidas,

obrigatoriamente, de licitação ou chamamento público, aos quais se dará ampla
publicidade.

§ 2o A opção por parcerias com a iniciativa privada ou com entidades sem fins
lucrativos para execução do previsto no caput do art. 16 não substituirá o dever do poder
público de manter a rede de atençáo direta.

CAP|TULO IX
DrsPosrÇÕes rtruRls

Art. 17. Cada secretaria municipal responsável pelo atendimento da criança na

primeira infância, no âmbito de sua competência, elaborará proposta orçamentária para

financiamento dos programas, serviços e açÕes.

Art. 18. O município informará à sociedade, anualmente, a soma dos recursos

aplicados no conjunto dos programas e serviços voltados à primeira infância e o

percentual estimado que os valores representam em relação ao respectivo orçamento

realizado.
t
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Art. 19. O Poder Executivo regulamenlará a presente lei no prazo de cento e

oitenta dias da sua publicação.

Art. 20. As despesas decorrentes da execução do disposto nesta lei correrão por
conta das dotaçÕes orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.

Art.21. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação

Plenário "27 de Março, 22 de setembro de 2021.

MESA DIRETIVA

ME BARBOSA

Presidente

MARCIO AL DE OLIVEIRA NILBE DE SOUZA

2o Sec
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ
ESTADo DE sÃo p.tuto

Oficio n" 02812021

Mairiporã 2E de outubro de202l

ISenhor Presidente,

HAMID, encaminhamos a

Por ordem do Senhor Prefeito,

Vossa Excelência cópia das Leis nos 4.062, 4.063

WALID ALI

,4.064,4.065,

4.066 e 4.06712021, para constar dos arquivos dessa digna Casa

ANDREA

BUE NO RAMOS 08:1

t
Lr

A Sua Excelência RICARDO MESSIAS BARBOSA

I

Presidente da Câmara Municipal de Mairiporã
Mairiporã - SP.

Atenciosamente,


