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PREFEITURA DE SÃO PAULO 
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS E CIDADANI A 

 
 

Discurso do secretário municipal de Direitos Humano s e Cidadania, 
Rogério Sottili, na abertura do seminário ‘Priorida de absoluta: um município 

para crianças e adolescentes’, da Fundação Abrinq 
 
 

(21/11/13, às 19h, na ALESP, Auditório Franco Montoro) 
 
 
 
Boa noite a todas e a todos, 

É um grande prazer estar presente neste seminário e discutir o papel do 

Município na efetivação do princípio da prioridade absoluta para crianças e 

adolescentes. Em nome do prefeito Fernando Haddad, agradeço a Fundação 

Abrinq pelo convite e cumprimento todos os presentes. 

Fica cada vez mais evidente a importância que a gestão do prefeito Haddad 

concede às crianças e aos adolescentes de São Paulo. No primeiro dia do ano, o 

prefeito criou a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania e, em sua 

estrutura, previu a Coordenação de Políticas para Crianças e Adolescentes. É o 

primeiro órgão executivo municipal exclusivamente destinado a fazer a articulação 

governamental de políticas públicas na área, de forma transversal e com diretrizes 

definidas. 

Esta coordenação articula diversas ações da Prefeitura para a garantia dos 

direitos da criança e do adolescente, criando uma política integral e transversal. A 

Coordenação ainda atua para o fortalecimento do CMDCA e para a organização 

do FUMCAD, deixando as estruturas ainda mais efetivas. 



2 

 

O Programa de Metas da Cidade também reflete a importância do tema nessa 

gestão. Além de uma série de ações amplas para atendimento à infância, estão 

previstas metas específicas, como a proteção a crianças vítimas de violência, 

especialmente da exploração sexual. Nesta área, a perspectiva é fortalecer as 

previsões do PAIR em parceria com a SMADS.  

Há também uma meta que prevê o fortalecimento dos Conselhos Tutelares, com 

infraestrutura adequada e política permanente de formação. Em parceria com o 

governo federal, entregamos na última segunda-feira os kits de equipagem para 

cada conselho tutelar, com 1 carro, 5 computadores, 1 impressora, 1 bebedouro e 

1 geladeira, para apoiar a atuação dos conselheiros. Além dessa frente, estamos 

prestes a garantir mais um importante avanço, com a aprovação do projeto de lei 

que assegura os direitos sociais dos conselheiros tutelares, conforme previsto em 

lei federal. 

Entre as prioridades da gestão para garantir os direitos das crianças e 

adolescentes no Município, vamos trabalhar ainda na construção do plano 

municipal de medidas socioeducativas e na atenção à criança em situação de rua, 

ambas em parceria com SMADS. Em parceria com o gabinete do prefeito, vamos 

avançar na política para a primeira infância, coordenada pela dra. Ana Estela 

Haddad. 

Tudo o que a Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania faz se baseia na 

concepção da participação social como método de gestão. Acreditamos que não é 

possível fazer a boa política sem escutar os movimentos sociais, os especialistas, 

as organizações historicamente comprometidas com a causa. Por isso a 

necessidade de fortalecer o CMDCA e investir em outras formas de interlocução 

possível, para qualificar nossa ação de defesa dos direitos da infância e 

adolescência.  

Já realizamos dois diálogos sociais envolvendo organizações da sociedade civil e 

crianças e adolescentes para apresentar a Coordenação e ouvir as demandas. 

Para fazer uma política que prioriza as crianças e os adolescentes, é necessário 

ouvir o que eles necessitam e o que consideram que a Cidade pode melhorar 
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para que se torne a São Paulo que eles querem. Ouvimos excelentes propostas, 

como iniciativas para fortalecer espaços de participação e garantia de direitos. 

O desafio é enorme, precisamos avançar mais e cumprir o preceito constitucional 

da prioridade absoluta. Acima de tudo, precisamos garantir os direitos de nossas 

crianças e adolescentes, para que eles possam ser crianças e adolescentes hoje, 

possam viver suas vidas como merecem e construir seus futuros com dignidade!  

Vamos trabalhar juntos para que a plenitude de direitos das crianças e dos 

adolescentes seja alcançada.  

Forte abraço e obrigado. 


