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Palavras do secretário municipal de Direitos Humanos e Cidadania, 
Rogério Sottili, no Seminário Interativo pela Primeira Infância  

 
(6/5/14, às 14h30, na Câmara Municipal de São Paulo) 

 

Boa tarde a todas e a todos, 

É um grande prazer estar presente neste seminário que tem como desafio 

ampliar a formação dos profissionais que atuam com essa fase tão importante 

da vida que é a primeira infância. Cumprimento o vereador Floriano Pesaro, 

parabenizo pela iniciativa do seminário e agradeço o convite. Ao cumprimentá-

lo saúdo todos os presentes.  

A Prefeitura de São Paulo tem dado atenção especial à política de primeira 

infância no Município. A primeira dama, Dra. Ana Estela Haddad, coordena o 

Programa ‘São Paulo Carinhosa’ com políticas estruturantes para esta faixa 

etária. A Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania participa do 

comitê gestor do programa, que envolve 14 secretarias municipais. 

Em março, o balanço das ações demonstrou que muito já foi realizado pelo 

Programa! Pela Secretaria Municipal de Saúde, fizemos a adesão do ‘Mãe 

Paulistana’ ao programa federal Rede Cegonha, do Ministério da Saúde, e está 

trazendo para o Município um programa pioneiro de visitas domiciliares focado 

no desenvolvimento infantil. 

Pelas secretarias municipais da Pessoa com Deficiência e Mobilidade 

Reduzida (SMPED) e da Saúde (SMS), avançamos na efetivação da quarta 

fase do teste do pezinho, que identifica precocemente mais dois tipos de 

deficiências. 
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Pela Secretaria Municipal de Educação (SME) estamos ampliando vagas em 

centros de educação infantil para crianças em situação de maior 

vulnerabilidade. Para isso, inclusive, o CMDCA aprovou o edital do Fumcad 

2014, com o novo eixo direitos humanos e com a nova linha que permite o uso 

do recurso para a construção de novos Centros de Educação Infantil. Isso é um 

avanço importante. 

Pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania (SMDHC), 

estamos trabalhando para melhorar os fluxos e a estrutura do Fumcad, dando 

mais transparência, eficiência e eficácia para a gestão do fundo. 

O vereador Floriano Pesaro apresentou um importante projeto de lei para 

“estabelecer as diretrizes para a Política Municipal de Incentivo ao 

Desenvolvimento na Primeira Infância”. Essa é uma iniciativa fundamental, com 

a qual estamos de pleno acordo. Estamos empenhados para enviar um 

substitutivo ao PL para sanar qualquer vício de iniciativa que eventualmente se 

questione, alinhar com as políticas que estamos construindo e fortalecer o 

trabalho para aprovação da matéria. 

Viver a primeira infância com plenitude é um direito de toda criança e isso 

depende da decisão, do compromisso político e ético, e do persistente 

empenho do Governo.  

O foco na primeira infância é coerente com a relevância que os seis primeiros 

anos de vida têm no conjunto da vida humana. Descuidar, por omissão, 

ignorância ou displicência, o tempo da infância é um crime contra as crianças, 

porque lhes nega direitos fundamentais, como o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à família e à convivência familiar e comunitária, o direito de 

brincar, de ter acesso à cultura e à educação adequada aos anos iniciais da 

vida. 

Precisamos, acima de tudo, garantir os direitos das crianças e adolescentes, 

para que eles possam ser crianças, possam viver suas vidas como merecem e 

construir seus futuros com dignidade! Vamos construir juntos a cidade que as 

crianças querem para viver. 
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Forte abraço e obrigado! 


