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PARECER Nº 1731/2013 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0227/2013.  
Trata-se de Projeto de Lei de autoria do Nobre Vereador Floriano Pesaro que 
“estabelece diretrizes para a Política Municipal de Incentivo ao Desenvolvimento na 
Primeira Infância, e dá outras providências.”  
A proposta tem o objetivo de estabelecer diretrizes para a formulação e a 
realização da Política Municipal de Incentivo ao Desenvolvimento na Primeira 
Infância. Diretrizes estas cujo sentido se alicerça tanto em direitos garantidos pela 
Constituição Federal de 1988, quanto naqueles do Estatuto da Criança e do 
Adolescente.  
Conforme a exposição de motivos que acompanha a propositura, “a Política 
Municipal de Incentivo ao Desenvolvimento na Primeira Infância objetiva o 
atendimento integral e integrado, não só de crianças, mas também de suas famílias 
e busca a promoção de transformações culturais, a construção de alianças e 
parcerias entre o Poder Público e os diversos setores da sociedade para a garantia 
efetiva dos direitos na infância e a sensibilização da sociedade sobre a importância 
do afeto, das relações sociais, da educação, da saúde, e de estimular as 
capacidades da criança nos seus primeiros anos de vida.”  
Em relação à organização e gestão da Política Municipal de Incentivo ao 
Desenvolvimento na Primeira Infância, há orientação expressa, no projeto, de que 
esta caberá aos órgãos municipais responsáveis pela formulação e coordenação das 
políticas públicas para as crianças, com destaque para os seguintes aspectos:  
I - executar, acompanhar e avaliar a Política Municipal de Incentivo ao 
Desenvolvimento na Primeira Infância;  
II - implementar ações governamentais, promovendo as articulações entre órgãos 
municipais, e entre estes e entidades beneficentes e/ou de assistência social, 
necessárias à implementação da Política Municipal em questão;  
III - elaborar proposta orçamentária no âmbito da promoção e incentivo ao 
desenvolvimento na Primeira Infância em amplo debate com o Conselho Municipal 
da Criança e do Adolescente e a sociedade.  
A Digníssima Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa 
manifestou-se pela LEGALIDADE do projeto.  
Também existe manifestação FAVORÁVEL ao projeto da Comissão de Política 
Urbana Metropolitana e Meio Ambiente.  
Em vista do exposto, a Comissão de Administração Pública é FAVORÁVEL ao 
projeto.  
Sala da  Comissão de Administração Pública, 11 de setembro de 2013.  
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