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 Cuidar de nossas crianças é cuidar de nosso futuro. Os 6 primeiros anos de
vida são fundamentais para o desenvolvimento pleno do indivíduo.
 Nos meus 20 anos de vida pública, sempre militei por esta causa.
 Como Secretário Municipal de São Paulo (2005) participei da implementação
do “Mãe Paulistana”, centrado na máxima do “cuidar para se desenvolver”.

 Como vereador, organizamos na Câmara o “Seminário Interativo pela
Primeira Infância” (maio/2014), que contou com a participação do Professor
da Harvard University, Jack Shonckoff, e da professora da PUC-SP, Rosalba
Filipini. Além das brilhantes oficinas coordenadas por profissionais da Unesco,
Fundação Abrinq, Nany and me e Instituto Avisa Lá.
 Em todas estas conquistas, sempre contamos com o apoio da Fundação Maria
Cecília Souto Vidigal e aproveito para agradecer por toda a parceria.

 Fui autor do Projeto de Lei 227/2013, que estabeleceu a Política Municipal de
Incentivo ao Desenvolvimento na Primeira Infância (sancionada em maio de
2014).
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 Também é de minha autoria a Lei 15.276/2010 que instituiu Política Municipal
de Prevenção e Combate ao Trabalho Infantil (Lei 15.276/2010).
 Um marco recente, que devemos relembrar, foi a sanção, pelo governo federal
em março de 2016, do Projeto de Lei 14/2015, conhecido como Marco Legal
da Primeira Infância, cujo um dos autores foi o atual ministro Osmar Terra.
 Nesta ocasião, por determinação do Governado, reassumi o mandato de
Deputado Federal para participar desta importante votação e articular junto a
minha bancada do PSDB.
 O Marco Legal foi mais uma conquista para toda a sociedade brasileira!
Parabéns ministro, o Brasil agradece!
 O dispositivo legal soma-se ao Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA), do qual tive a honra de participar dos debates no início de minha
trajetória pública.
 O Marco Legal da Primeira Infância fortalece a garantia do
desenvolvimento integral das crianças, especialmente nessa primeira faixa
etária da vida, tão importante para o desenvolvimento das capacidades
cognitivas e intelectuais.
 Sem investimento no desenvolvimento infantil, na educação e no acesso aos
diferentes serviços, não teremos uma sociedade humana, justa e solidária.
 Darcy Ribeiro no início da década de 80 nos alertava:
“Se os governantes não construírem escolas, em 20 anos faltará dinheiro para
construir presídios”
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 A escola é um meio de transformação que precisamos garantir para as futuras
gerações.
 No Estado de São Paulo, a priorização da primeira infância já é uma
realidade.
 O Governador Geraldo Alckmin, em parceria com a Fundação Maria
Cecilia Souto Vidigal, trabalha, desde 2009, no desenvolvimento e na
ampliação do Programa Estadual São Paulo pela Primeiríssima Infância,
programa focado no desenvolvimento infantil em aspectos emocionais e
cognitivos.
 Além do Programa Estadual, o governo do Estado, através da Secretaria de
Desenvolvimento Social, investirá em 2017 mais de 42 milhões de reais no
atendimento a crianças.
 A SEDS confiancia 330 serviços de convivência para crianças de até 6
anos e beneficia mais de XXXde crianças através do Programa VivaLeite.
 O Estado de São Paulo, através do Programa Creche Escola também vem
expandindo fortemente a oferta de educação infantil nos últimos anos.
 Fruto de uma parceria entre as Secretarias da Educação e de Desenvolvimento
Social, o programa amplia o atendimento em localidades com maior
vulnerabilidade social.
 O Creche Escola já entregou 161 creches, sendo que temos mais 352 em
execução e 89 em projeto.
 Hoje, os municípios paulistas já atendem a mais de 85% das crianças de 4 e
5 anos e caminha para a universalização do acesso à pré-escola
(Fundação SEADE 2016).
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 Não poderia deixar de mencionar um importante parceiro: o CONDECA Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, neste ano o
Conselho irá investir R$ 54 milhões no financiamento de 233 projetos, que
beneficiará mais de 86 mil crianças em todo o Estado de SP.
 Poder público e sociedade civil mobilizados pela mesma causa!
 Hoje é um dia de alegria! Os governos alinhados e comprometidos com o início
de um trabalho profícuo, hoje lançamos o Programa Criança Feliz com a
presença ilustre do Ministro do Desenvolvimento Social e Agrário - Osmar
Terra; do Governador Geraldo Alkmin, da D. Lu Alckmin.
 É uma alegria ver o Brasil mobilizado pela saúde da mulher gestante e pela
infância.
 Gostaria de ressaltar que o Programa Criança Feliz foi construído a partir
de experiências exitosas na primeira infância já implementadas por
Estados e municípios. Entre as experiências selecionadas está o programa
Família Paulista, do Estado de São Paulo, coordenado por Lígia Pimenta,
que também ficará à frente do Criança Feliz em nosso Estado.
 O Programa Criança Feliz será integrado às ações do Programa Família
Paulista que articula as políticas estaduais no enfrentamento da extrema
pobreza.
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 O Programa Criança Feliz fortalece as diretrizes do Sistema Único da
Assistência e será uma importante estratégia para complementar ações
dos serviços ofertados em nossos CRAS.
 Assim como o SUAS, o programa prioriza o fortalecimento dos vínculos
familiares e comunitários.
 No Estado de São Paulo tivemos a adesão de 220 desses municípios.
 O Programa é uma importante oportunidade para aprimorarmos políticas
públicas que promovam o desenvolvimento integral das crianças, considerando
suas famílias e seu contexto de vida.
 Assistência Social, Saúde, Educação, Cultura, Direitos Humanos e Direitos das
Crianças e dos Adolescentes, dentre outras, trabalharão juntas e de forma
integrada!
 O Estado recebeu R$ 1.500.000,00 para executar a Gestão, seminários,
capacitações/monitoramento e publicações.
 Os 220 municípios paulistas que aderiram ao Programa receberão do Governo
Federal cerca de R$ 2.065.000,00, para beneficiar cerca de 41.300 pessoas,
entre gestantes e crianças.
 Somente juntos, podemos construir o futuro que queremos!
 Obrigado!
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