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Nos últimos anos, muitos avanços têm sido feitos sobre a necessidade da proteção 

integral das crianças e adolescentes na garantia de seus direitos. 

As experiências exitosas do São Paulo Carinhosa na primeira infância; a criação dos 
NAAPA-Núcleos de Apoio e Acompanhamento para a aprendizagem; os CEFAIs - Centros de 
Formação e Acompanhamento à Inclusão; a implantação das Comissões de Mediação de 
conflitos nas unidades escolares e os CRECEs-Conselho de Representantes do Conselho de 
Escola na Secretaria Municipal de Educação, PSE-Programa Saúde Escolar e os serviços 
prestados pela SMADS Secretaria Municipal de Assistência e desenvolvimento Social, a 
elaboração da portaria de Rede de Proteção social da Subprefeitura de São Mateus e em 
outras Diretorias Regionais de Educação, demonstram a capacidade de elaboração e 
abrangência das políticas públicas. 

A instituição legal da Rede de Proteção Social na efetivação destas políticas públicas 
para crianças e adolescentes, garantida nos escritos oficiais e no desejo persistente dos 
agentes sociais públicos e da sociedade civil, tem encontrado, em alguns momentos, uma 
lacuna legal entre as intenções e ação articulada dos órgãos governamentais e não 
governamentais para que efetivamente, as realização das ações, implementam estas políticas 
públicas. 

A Lei da Rede de Proteção Social vem no caminho de consolidar o Sistema de 
Garantia de Direitos e a Proteção Integral, entendendo o Sistema como conjunto dos serviços e 
os órgãos dos mesmos tecidos, interligados e funcionando com um propósito comum, 
produzindo resultados impossíveis de se obterem por um só deles isoladamente. 

A conquista da Constituição Cidadã de 1988, nossa constituição federal, definiu em seu 
artigo Art. 227, que: "É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão." 

Resultado das lutas dos movimentos sociais, a promulgação da lei 8069/90 -
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, em consonância com o artigo 227 da 
Constituição Federal, definiu no artigo - Art. 86, que "A política de atendimento dos direitos da 
criança e do adolescente far-se-á através de um conjunto articulado de ações governamentais 
e não-governamentais, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios" e ainda 
complementou a definição das políticas sociais no artigo Art. 87 da mesma lei - "São linhas de 
ação da política de atendimento: 

I - políticas sociais básicas; 

II - políticas e programas de assistência social, em caráter supletivo, para aqueles que 
deles necessitem. 

II - serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social de garantia de 
proteção social e de prevenção e redução de violações de direitos, seus agravamentos ou 
reincidências; 

III - serviços especiais de prevenção e atendimento médico e psicossocial às vitimas de 
negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão; 
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A Lei Federal n° 13.010, de 2014, que altera o ECA, reforça em seu art. 70, incise VI - 
"a promoção de espaços intersetoriais locais para a articulação de ações e a elaboração de 
planos de atuação conjunta focados nas famílias em situação de violência, com participação de 
profissionais de saúde, de assistência social e de educação e de órgãos de promoção, 
proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente". 

Não há duvidas que muito se tem avançado na prestação de serviços sociais nas 
periferias de Cidade de São Paulo, mas precisamos avançar ainda mais nas articulações 
destas politicas nos territórios, possibilitando a articulação das secretarias e a sociedade civil, 
para além das iniciativas voluntárias de agentes públicos e sociais, necessitando assim, 
efetivamente que se consagre em marco legal, uma legislação especifica que regulamente a 
atuação destes agentes sociais, com a escuta à sociedade e a moderação do poder público 
com efetiva responsabilidade que lhe cabe, na construção e definição das políticas públicas, 
constituindo assim o Sistema de garantia dos direitos e a proteção integral das crianças e 
adolescentes, como efetiva prioridade dos administradores públicos, da família e da sociedade 
civil, oficializando e integrando a Rede de Proteção Social nos territórios da cidade. 

Peço apoio aos nobres pares para aprovar essa importante propositura para o 
município de São Paulo. 
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