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A infância foi recepcionada em nossa Carta 1VI r , através do disposto em 

seu Art. 6°, como um direito social e no art. 227, coloca as crianças, os adolescentes 

e os jovens como prioridade absoluta da nação, e o artigo 4° do Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA), além de reforçar a regra constitucional, determina que tal 

garantia compreenda, também, a "preferência na formulação e na execução das 

políticas sociais públicas". 

Tal expressão trata-se do metaprincípio existente no direito brasileiro da 

prioridade absoluta dos direitos da infância e da juventude, o qual, pelos termos da 

lei, é destinado à família, à sociedade e ao Estado. É tamanha a importância de tal 

metaprincípio, que conta com reprodução quase integral no Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

Neste sentido, foi aprovada em 2016, a Lei n.° 13.257, que instituiu o Marca 

Legal da Primeira Infância, importante avanço nas políticas públicas voltadas para o 

início da vida. Foi a primeira vez que um país estruturou um projeto integrado com 

várias áreas, como saúde, educação, assistência social, cultura e meio ambiente. 

O texto defende que a primeira infância seja, de fato, tratada como prioridade 

nas intervenções de políticas, serviços e programas governamentais. Uma das 

inovações da lei é orientar a normatização das políticas públicas por meio do 

cuidado integral e integrado com a criança, desde a concepção até os 6 anos de 

idade. 

O Ministério da Cidadania iniciou a política de cuidados com a primeira 

infância em 2016, ao criar o programa Criança Feliz, Decreto n° 8.869/2016 e 

alterado pelo Decreto n° 9.579/2018, o maior programa de visitação domiciliar do 
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mundo. O Criança Feliz é referência mundial na promoção de políticas públicas para 

o desenvolvimento infantil. Os avanços e a dimensão do programa brasileiro 

renderam parcerias e reconhecimento internacionais. 

Em 2018, o índice de Necessidade por Creche no Município de Mogi das 

Cruzes marcou 51,50%, indicando a parcela da população de O a 3 anos que reside 

na área urbana e que de acordo com os critérios de priorização, necessita de 

creche. 

Tendo em vista que a meta do Plano Nacional de Educação (PNE) é atingir 

até o ano de 2024 pelo menos 50% de matrículas em creches para crianças de O a 3 

anos e o percentual de atendimento em creches desta população em 2019 no 

Município de Mogi das Cruzes foi de 42.91%, segundo dados da Fundação Maria 

Cecilia Souto Vidigal, nota-se que o referente Município está próximo de alcançar o 

objetivo do Plano Nacional de Educação. 

Assim, com a intenção de promover uma construção plural para a Primeira 

Infância, o presente projeto de lei foi redigido em colaboração com estudantes do 

curso de Mestrado em Cidades Inteligentes e Sustentáveis da Universidade Nove de 

Julho - Uninove, sob coordenação do Prof° Dr. Wilson Levy Braga da Silva Neto. 

Isto posto, MARIA LUIZA FERNANDES, apresenta ao crivo do Egrégio 

Plenário a seguinte proposição legislativa, que versa acerca das DIRETRIZES A 

SEREM OBSERVADAS PELO MUNICÍPIO COM A FINALIDADE DE 

IMPLEMENTAR A PRIMEIRA INFÂNCIA NO MUNICÍPIO MOGI DAS CRUZES-SP. 

Maria Luiza eííãndes 

' Ve eà ora — SD 

I*1 

José uiz Furtado 

Vereador - PSDB 
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Projeto de Lei n°  \ -30  /2021. 

Dispõe sobre as diretrizes a serem observadas 

pelo Município com a finalidade de 

implementar a primeira infância no Município 

Mogi das Cruzes-SP. 

A CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI DAS CRUZES DECRETA: 

CAPITULO I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

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

de iniciativas para a primeira infância pelo Município de Mogi das Cruzes 

§1° As iniciativas para a primeira infância são instrumentos por meio dos quais o 

Município assegura o atendimento dos direitos da criança na primeira infância, com 

vistas ao seu desenvolvimento integral, considerando-a como titular de direitos. 

§ 2° Para os efeitos desta lei, considera-se primeira infância o período que abrange 

os primeiros seis anos completos ou setenta e dois meses de vida da criança. 

§ 3° Dado o caráter processual e a interconexão do ciclo vital, bem como as 

garantias legais incidentes sobre o nascituro, esta lei inclui disposições sobre 

direitos e ações a serem realizadas no período da gestação, no contexto da família e 

das instituições. 

§ 40 As iniciativas 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. 4° da Lei Federal n° 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente), e no art. 3° da Lei Federal n° 13.257, de 8 de março de 

2016 (Marco Legal da Primeira Infância). 
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CAPÍTULO II 

PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 

Art. 2° As iniciativas, os 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; 

II - desenvolvimento integral, abrangendo todos os aspectos da personalidade, com 

foco nas interações sociais e no brincar, segundo a visão holística da infância; 

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

IV - 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; 

VI - fortalecimento do vínculo e pertencimento familiar e comunitário; 

VII - participação da criança na definição das ações que lhe dizem respeito de 

acordo com o estágio de desenvolvimento e as formas de expressão próprias da 

idade; 

VIII - corresponsabilidade da família, da sociedade e do Estado na atenção integral 

aos direitos da criança; 

IX - investimento público 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; 

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

diretamente com a criança, observado o Plano Municipal da Educação; 
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XI - incremento da cultura do cuidado, incidente sobre a criança, sua família e rede 

de apoio. 

Art. 3° São diretrizes para a elaboração e implementação das iniciativas pela 

primeira infância: 

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

territórios de atuação dos serviços de atendimento da população; 

II - participação das famílias e da sociedade, por meio de organizações 

representativas e do setor produtivo; 

III — interação com as Universidades e institutos de pesquisa; 

IV - planejamento com perspectiva de curto, médio 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; 

VI - monitoramento permanente, avaliação periódica e ampla publicidade das ações 

e dos resultados. 

Art. 4° Constituem áreas prioritárias para as iniciativas de atenção às crianças na 

primeira infância: 

I - a saúde materno-infantil; 

II - a segurança alimentar e nutricional, combatendo a desnutrição e obesidade 

infantil, assim como os demais transtornos alimentares na infância; 

III - a educação infantil; 

IV - o combate à pobreza; 

V - a convivência familiar e comunitária; 
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VI - a assistência social à família e à criança; 

VII - a cultura da infância e para a infância; 

VIII - o brincar e o lazer; 

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

X - a participação na gestão urbana; 

XI - a proteção contra toda forma de violência; 

XII — a integração com a política de mobilidade urbana; 

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

exposição precoce aos meios de comunicação. 

Art. 50 As iniciativas 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 4 (quatro) e 5 (cinco) 

anos, mediante, inclusive, a ampliação do horário de funcionamento, para 

atendimento específico aos pais e responsáveis que trabalham em horário noturno 

ou na madrugada; 

b) o atendimento total na creche para crianças de O (zero) a 3 (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 pedagógica intencionalmente planejada e periodicamente avaliada, com 

instalações e equipamentos que obedeçam aos padrões de infraestrutura 
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estabelecidos na legislação, com profissionais qualificados e materiais pedagógicos 

adequados à proposta pedagógica; 

e) a ampliação da participação da família no planejamento e nas ações escolares; 

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 pedagógicas 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 

pedagógico; 

j) o desenvolvimento de ações voltadas à prevenção da gravidez e das doenças 

sexualmente transmissíveis na adolescência; 

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

I) a educação ambiental; 

m) a inclusão, na política pedagógica, dos espaços não-formais de aprendizagem, 

notadamente as praças, parques e equipamentos públicos, na perspectiva dos 

territórios educadores; 

n) o planejamento e execução de obras de melhorias da malha viária, do leito 

carroçável e das calçadas no entorno e acesso às unidades escolares, tornando-as 

assim acessíveis e seguras para as crianças e seus cuidadores; 

II - no setor de saúde: 
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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; 

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

proteção da maternidade, da Organização Internacional do Trabalho; 

d) a implementação dos "Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno" 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 diagnóstico 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 primeira 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 Imunização; 

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 órgãos 

municipais que promovam o atendimento da criança na primeira infância e aos 

familiares, se solicitado; 
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I) 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 n° 

13.010, de 26 de junho de 2014, nas Leis Federais n° 8.069, de 1990, e n° 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; 

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

intersetorial; 

III - 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 priorização do Programa Família Acolhedora, nos termos do art. 34 da Leis 

Federais n° 8.069, de 1990, e da Resolução n° 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 sócio familiar 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; 
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g) a formação permanente dos profissionais, incluindo o preparo para atuação 

intersetorial; 

IV - 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 territórios e da cidade; 

c) a realização de exposições itinerantes pela cidade de produções artísticas das 

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

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

áreas de maior vulnerabilidade social. 

V — no setor urbanismo e mobilidade: 

a) A promoção de rede de integração entre a escola, casa e a cidade por meio da 

elaboração de estratégias para implementação de calçadas acessíveis, seguras, 

iluminadas e inclusivas; 

b) O incentivo ao uso da mobilidade ativa e transporte público no caminho para a 

escola; 

c) A capacitação dos funcionários e colaboradores de estabelecimentos comerciais e 

condomínios, e também dos servidores dos equipamentos públicos do entorno das 

escolas para acolhimento e atenção de crianças e adolescentes em seus percursos 

para as unidades de ensino, visando a formação de pontos de referência. 

d) O fomento às ações de educação para uso do espaço urbano, para além da 

educação para o trânsito, bem como a qualificação dos profissionais da educação 

para aproveitamento dos espaços não-formais e das dinâmicas urbanas nos 

processos de ensino-aprendizagem; 
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e) A readequação das velocidades das vias no entorno imediato das escolas e 

equipamentos públicos com alta frequência de crianças (como parques, praças, 

etc.), promovendo segurança viária; 

f) Sensibilizar cuidadores e comunidade ao redor de crianças de O à 6 anos para 

utilização e preservação dos espaços de percursos da primeira infância; 

g) A promoção da abertura de ruas aos pedestres aos domingos e feriados para 

fomentar o "brincar na rua"; 

h) Contemplar, na revisão do Plano Diretor, os interesses das crianças, nos termos 

desta Lei, em especial a instituição de territórios educadores e de medidas e ações 

urbanísticas e de mobilidade que induzam a sua proteção na política de 

desenvolvimento urbano e territorial do Município, bem como a redução das 

distâncias e do tempo de deslocamento entre as residências e os equipamentos 

públicos de apoio à primeira infância e à família; 

i) Promover a participação social de crianças e adolescentes, em conformidade com 

o seu grau de desenvolvimento, nas revisões do Plano Diretor e do Plano de 

Mobilidade do Município; 

j) Realizar planos de bairro ou microterritórios contemplando os elementos previstos 

nesta Lei; 

h) Adaptar, no que couber, o mobiliário e a sinalização urbanos para a primeira 

infância; 

VI — no setor trabalho e renda: 

a) Desenvolver programas voltados à empregabilidade de gestantes e mães, 

inclusive mediante incentivo fiscal; 

b) Implantar programa de empreendedorismo voltado às famílias, mediante 

capacitação técnica e apoio financeiro, com vistas a atender aqueles que desejam 

empreender; 
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c) Conceder benefícios fiscais e incentivos econômicos às indústrias e empresas 

que estenderem o período de licença-maternidade e licença-paternidade; 

Parágrafo único. Além dos setores mencionados nos incisos I a V do "caput" deste 

artigo, outros setores poderão desenvolver ações concomitantes às definidas neste 

artigo. 

Art. 6° Terão prioridade nas iniciativas, programas, planos, projetos e serviços 

voltados ao atendimento da criança na primeira infância: 

I - as famílias identificadas nas redes de saúde, educação e assistência social e 

pelos órgãos 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; 

c) tenham crianças com deficiência: 

II - as crianças que estejam sofrendo: 

a) violação ou relativização dos direitos; 

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

c) desnutrição ou obesidade infantil; 

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

físico, social emocional e cognitivo. 

CAPITULO V 

DO PLANO MUNICIPAL DA PRIMEIRA INFÂNCIA 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

001 

Art. 7. As iniciativas a que se referem o art. 60 desta lei poderão ser objeto do Plano 

Municipal da Primeira Infância, referenciado e articulado com os Planos Estadual e 

Nacional pela Primeira Infância, observando-se, na sua elaboração: 

I - duração decenal ou superior; 

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

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

IV - 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 órgãos municipais que 

atuam em áreas que têm competências diretas ou relacionadas à vida e 

desenvolvimento das crianças; 

VI - participação da sociedade, por meio de organizações representativas, das 

famílias e crianças na sua elaboração; 

VII - articulação e complementaridade com as ações da União e do Estado na área 

da primeira infância; 

VIII - monitoramento contínuo do processo, incluindo os elementos que compõem a 

oferta dos serviços, e avaliação dos resultados a cada 2 (dois) anos. 

CAPÍTULO VI 

DO APOIO ÀS FAMÍLIAS 

Art. 8. 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 território. 
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Art. 9. 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, 

entre outras, com vistas ao desenvolvimento integral da criança. 

Art. 10. A oferta de programas e ações de visita domiciliar que estimulem o 

desenvolvimento integral na primeira infância deverão contar com profissionais 

qualificados, apoiados por medidas que assegurem sua permanência e formação 

continuada. 

CAPITULO VII 

DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

Art. 11. 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: 

II - integrando conselhos de áreas relacionadas à primeira infância, com funções de 

acompanhamento, controle e avaliação; 

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

responsabilidade social e de investimento social privado; 

IV - criando, apoiando e participando das redes de proteção e cuidado à criança nas 

comunidades, executando ações diretamente ou em parceria com o poder público; 

V - 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 
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DAS PARCERIAS 

Art. 12. Para fins de execução das iniciativas de primeira infância, o Poder Executivo 

poderá firmar convênios com órgãos 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. 

§ 1° As parcerias de que trata o "caput" deste artigo serão precedidas, 

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

publicidade. 

§ 2° A opção por parcerias com a iniciativa privada ou com entidades sem fins 

lucrativos para execução do previsto no "caput" deste artigo não substituirá o dever 

do poder público de manter a rede de atenção direta. 

CAPÍTULO IX 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 13. Fica instituído o Prêmio "Amigo da Primeira Infância" que, nos termos de seu 

regulamento, premiará iniciativas em prol das finalidades desta Lei. 

Art. 14° - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de 

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 15° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

Plenário Ver. Luiz Beraldo de Miranda, 25 de agosto de 2021. — 

Maria Luiza Fernandes 

Vereadora - SD 

José uiz kit4ado 

Vereador - PSDB 



CAMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

COMISSÃO PERMANENTE DE JUSTICA E REDACÃO 

Ref. Projeto de Lei n° 130/2021 — Processo n° 170/2021. 
Autoria: Ver. Maria Luiza Fernandes e Ver. José Luiz Furtado 
Assunto: Diretrizes a serem observadas com a Finalidade de implementar a primeira infância no 
Município. 

À Procuradoria Jurídica, 

Nos termos do §1°, inciso I, do artigo 38 da Resolução 
n° 05/2001 (Regimento Interno da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes), com redação 
dada pela Resolução n° 34, de 11 de julho de 2019, exarar parecer no prazo de 5 (cinco) 
dias úteis, com relação às questões jurídicas apresentadas na propositura legislativa. 

C.P.J.R., em 09 de setembro de 2021. 

FER A DA MORENO 
Presidente da Com ssão de Justiça e Redação 
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CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

PARECER DA COMISSÃO PERMANENTE DE EDUCAÇÃO 

Projeto de Lei n° 130/2021 

Processo n° 170/2021 

De autoria da vereadora Sra. Maria Luiza Fernandes e José Luiz 

Furtado, a presente proposta dispõe sobre as diretrizes a serem observadas 

pelo Município com a finalidade de criação de um Plano Municipal pela 

Primeira Infância no Município de Mogi das Cruzes. 

A Comissão Permanente de Justiça e Redação declara no seu parecer 

que a proposta em seus aspectos jurídicos e redacionais não apresenta óbices 

e conclui pela sua normal tramitação. 

A Comissão Permanente de Finanças e Orçamento também declarou 

que o presente projeto não apresenta óbices de natureza financeira e 

orçamentária, concluindo pela sua normal tramitação. 

É o relatório, pelo qual passamos a nos manifestar. 

O principal objetivo jurídico de um Plano Municipal pela Primeira 

Infância, o PMPI é um plano de Estado, intersetorial, que visa o atendimento 

aos direitos das crianças na primeira infância (até os seis anos de idade) no 

âmbito do município, cuja elaboração é recomendada pelo Marco Legal da 

Primeira Infância (Lei 13.257/2016). O objetivo central do PMPI é articular 

diferentes setores da administração municipal com o objetivo de estabelecer 

metas e complementar suas ações, para cumprir o dever do Estado na 

garantia da prioridade absoluta dos direitos das crianças, previsto na 

Constituição Federal. 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

r,~

Neste sentido, após recebidas as devidas análises pelas comissões 

permanentes e a relevância do tema, bem como não havendo óbices de 

matéria desta comissão, é o parecer pela NORMAL TRAMITAÇÃO do 

Projeto de Lei n° 130/2021. 

/—
Plenário Vereador Dr. Lui Br I.o d Miranda, em 6 de setembro de 2022. 

MA ZA F NDES 

Presidente 

E UARD HIROSHI OTA 
Membro 

INÊS PAZ 
Membro 

PEDRO1,118K(OMURA 
Membro 



CÂMARA MUNICIPAL DE 

MOGI DAS CRUZES 
ESTADO DE SÃO PAULO 

À EX.MA SRA. MARIA LUIZA FERNANDES 

PRESIDENTA DA COMISSÃO PERMANENTE DE EDUCAÇÃO DA CÂMARA 

DE MOGI DAS CRUZES, 

Cumprimentando vossa excelência cordialmente, venho por meio deste 

justificar a ausência de minha assinatura no parecer de vossa autoria sobre o 

Projeto de Lei n°130/2021. 

A propositura cuja finalidade é a criação do Plano Municipal pela Primeira 

Infância na cidade de Mogi das Cruzes, é de grande valia e certamente 

colaborará para o desenvolvimento da proteção integral da criança nesses 

primeiros anos de vida. 

Entretanto, na justificativa ao projeto, não identifiquei construção coletiva 

com membros do Poder Executivo, tão pouco com sociedade civil através dos 

conselhos participativos - principalmente parecer do Conselho Municipal da 

Criança e do Adolescente (CMDCA). 

Por esta razão, solicitei a presidência e aos membros desta comissão uma 

conversa prévia com membros do CMDCA para que os representantes dessa 

organização também emitissem parecer favoráveis a propositura. Como tal 

reunião não foi convocada, opto por me abster da assinatura do parecer, 

enquanto seguirei na construção desses diálogos para, se necessário, incluir 

algumas sugestões através de emendas. 

Atenciosamente, 

INÊS PAZ 

VEREADORA - PSOL 








