
Segunda-Secretaria

CADERNO 
DE VOTAÇÃO

INDICADOS 
2022



INDICADOS 2022
VOTAÇÃO PARA ESCOLHA DOS AGRACIADOS: 8 DE JUNHO



                                                           

 

 

 
Parlamentar indicante      Partido/UF 

AIRTON FALEIRO  PT/PA  
 
Indicado(a) 
INOCENCIO RENATO GASPARIM  
 
Atividade que exerce 
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO, EMPREGO E RENDA DO ESTADO 
DO PARÁ - SEASTER  
 
Cidade/UF 
BELÉM/PA  
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
O Secretário Inocencio Gasparim, afrente da SEASTER, coordena o Programa Criança 
Feliz/Primeira Infância no SUAS desde 2017, tendo hoje 133 municípios na execução 
do Programa, acompanhando todos os meses mais de 46.344 mil crianças e gestantes 
em todo território paraense, tendo no ano de 2021 domiciliares alcançado mais de 
1.082,729 mil visitas, fruto das ações de mobilização e sensibilização da equipe 
estadual da Proteção Social Básica. 
 Durante o período de 2019 a 2022, dentro de seu planejamento de execução, foram 
realizados 08 Encontros Regionais para Primeira Infância, 01 Workshop interestadual 
com a participação dos Estados do Amazonas e Tocantins, 05 Seminários Regionais 
sobre Diálogos Construtivos para a Primeira Infância da Amazônia Paraense, 
abordando temáticas como: Trabalho Social com Famílias Indígena na primeira 
infância, Infâncias Marajoaras e Implementação de políticas de primeira infância em 
áreas remotas, além das ações de capacitações permanentes regionais envolvendo 
mais de 3.000 mil pessoas.  
Desde de 2017, a Secretaria mantém ativo o Comitê Estadual da Primeira Infância, 
onde estão presentes as secretarias e Saúde, Assistência, Educação, Cultura e 
Direitos Humanos, sendo realizadas reuniões remota e Live com os municípios para 
fortalecer as ações de intersetorialidade. 
 As ações do Sr. Inocencio Gasparim em prol da defesa da Primeira Infância têm se 
destacado na articulação intersetorial para a resolutividade do atendimento às crianças 
com deficiência, tendo seu trabalho sido publicado em vários vídeos institucionais do 
Ministério da Cidadania. 
 
 

Documento assinado por: Dep. Airton Faleiro
Selo digital de segurança: 2022-WNSJ-MNFI-GMFD-VWGK.
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Parlamentar indicante      Partido/UF 

Alan Rick  UNIÃO-AC  
 
Indicado(a) 
FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL BETEL 
  
 
Atividade que exerce 
A Fundação Betel acolhe e realiza ações assistenciais a crianças e jovens em situação de 
vulnerabilidade social.  
 
Cidade/UF 
Cruzeiro do sul - Acre  
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
A instituição nasceu no ano de 2004 e acolhe crianças de 0 a 18 anos. Surgiu da necessidade 
de políticas sociais de alta complexidade no município de Cruzeiro do Sul e Vale do Juruá, que 
pudesse garantir a proteção integral de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade 
social e risco pessoal com a implantação do ABRIGO INFANTIL LAR NOVO DIA hoje chamado 
de LAR ESTER DE MELO CAMELI, E PROJETO VIDA NOVA QUE VEIO A SER 
IMPLANTADO EM 2007,  
A Instituição desde então tem ajudado crianças de 0 a 18 anos em situação de vulnerabilidade 
social a terem dignidade e qualidade de vida, com aulas, acolhimento e acompanhamento. A 
Fundação Betel é um verdadeiro lar as crianças que não possuem ninguém por eles. 
Em 2013 as aulas do Projetos OFICINA DE MÚSICA LOGOS E CIDADANIA DIGITAL, 
concorreram a seleção de projetos sociais do Voluntariado do Banco do Brasil através do FIA - 
Fundo da Infância e da Juventude e veio a ser executado no período de 12 meses no ano de 
2014, já nos anos 2015 e 2016, foram executados em parcerias com o SENAC para os cursos 
de informática e Igreja Assembleia de Deus para os cursos de música da Escola de Música 
Logos.  
Sem o LAR ESTER DE MELO CAMELI, as crianças de 0 a 18 anos em situação de 
vulnerabilidade estariam em situação precária, muitas vezes tendo que viver na rua ou nos já 
assoberbados lares governamentais. Essas crianças não só estão protegidas da fome, do 
abandono e da violência, como também recebem uma educação de qualidade, que irá 
proporcionar ferramentas para um desenvolvimento pleno em sua vida adulta. 
 
 
 

Documento assinado por: Dep. ALAN RICK
Selo digital de segurança: 2022-UZCM-XOSR-WDUT-QLND.
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Parlamentar indicante      Partido/UF 

ALEXANDRE PADILHA  PT/SP  
 
Indicado(a) 
REDE NACIONAL PRIMEIRA INFÂNCIA - RNPI  
 
Atividade que exerce 
 Articulação e Mobilização de instituições e pessoas visando a assegurar, com absoluta 
prioridade, os direitos da criança na Primeira Infância (0 a 6 anos).  
 Sua atuação se erige sobre três pilares: a defesa dos direitos, a promoção da criança e sua 
participação como pessoa presente e capaz.  
 
Cidade/UF 
Nacional. Presente em todo  o país por meio de seus membros  
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
Porque ela defende e promove, sem exclusões nem discriminação, todos os direitos de todas 
as crianças na faixa etária mais vulnerável e sensível, que é a primeira infância (0 a 6 anos). 
Para fazer isso ela se constituiu em rede de organizações – atualmente são 260 – 
governamentais e da sociedade civil, multilaterais e do ambiente empresariam, atuando de 
forma dialógica e horizontal. Dado que vários de seus membros são redes com capilaridade 
nacional, a presença da  RNPI cobre a dimensão do território brasileiro.   
A RNPI articula e mobiliza instituições e pessoas para atuarem conjuntamente na defesa, na 
promoção e na escuta das crianças nos assuntos que lhes dizem respeito. Por iniciativa e 
orientação da RNPI, a participação das crianças vem se tornando uma prática inclusive na 
elaboração das políticas públicas e nas ações a elas direcionadas.  
A RNPI construiu, com ampla participação social, o Plano Nacional pela Primeira Infância 
(2010-2022 e 2020-2030) e orienta e apoia a elaboração amplamente participativa e 
intersetorial de Planos  Estaduais e Planos Municipais pela Primeira Infância, abrangendo, de 
forma intersetorial, todos os direitos da criança. Esses planos tem metas de longo prazo e são 
aprovados pelos respectivos Poderes Legislativos. 
A RNPI fornece informações atualizadas, por vários instrumentos de comunicação social, sobre 
iniciativas legislativas na área da criança, sobre políticas e programas governamentais, sobre 
assuntos que interessam aos profissionais que atuam na área da Primeira Infância. 
O foco conceitual, político e prático da atuação da RNPI é a criança pessoa na inteira 
dignidade humana, cidadã e sujeito de direitos. 
  
 
 

Documento assinado por: Dep. ALEXANDRE PADILHA
Selo digital de segurança: 2022-LVTP-QXOX-JMPG-PMHV.
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Parlamentar indicante      Partido/UF 

ALINE GURGEL  REPUBLICANOS/AP  
 
Indicado(a) 
LARISSA NORONA ANTUNES  
 
Atividade que exerce 
JUÍZA DE DIREITO DA VARA DA INFÂNCIA DE JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE 
SANTANA/AP, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ – TJAP.  
 
Cidade/UF 
SANTANA/AP  
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
A indicada atua no sistema de Justiça em prol da garantia dos direitos das crianças no 
município de Santana, como importante articuladora com os demais poderes – Executivo e 
Legislativo – para a melhoria e aprimoramento de toda a rede de garantias da infância. A Dra. 
Larissa trabalha diretamente com o acolhimento de mães que desejam entregar seus filhos 
para adoção, utilizando o Sistema Nacional de Adoção do CNJ para tanto, garantindo que os 
bebês tenham um lar e uma família para seguir adiante. 
A Magistrada também tem dedicado sua carreira em atuar no enfrentamento aos abusos e 
violências sofridos na primeira infância e no acompanhamento das garantias dos serviços 
oferecidos às crianças pelo setor público como, por exemplo, nos hospitais e maternidades. 
Enfim, seu trabalho tem sido reconhecido em todo o Estado do Amapá pelo seu esforço em 
assegurar os direitos às crianças principalmente na etapa da primeira infância. 
 
 
 

Documento assinado por: Dep. ALINE GURGEL
Selo digital de segurança: 2022-BKHG-EGLP-QVKU-CVNV.
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Parlamentar indicante      Partido/UF 

ANDRÉ FIGUEIREDO  PDT-CE  
 
Indicado(a) 
Simone Domingos Calandrine  
 
Atividade que exerce 
Gestora das ações de educação infantil e responsável pela proposta pedagógica implantada no 
município de Fortaleza  
 
Cidade/UF 
FORTALEZA-CE  
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
Simone Domingos Calandrine é cearense da cidade de Sobral. É a quarta filha de uma família de 7 
irmãos frutos do relacionamento entre Graça e Domingos. 
Formada em Pedagogia, é Orientadora Educacional da Rede Municipal de Ensino desde 2004, onde atua 
como Coordenadora da Educação Infantil há mais de 8 anos sendo destaque na luta por uma educação 
infantil de qualidade. 
Em toda a sua trajetória profissional, Simone sempre se destacou como pessoa de referência na luta por 
uma educação pública de qualidade tendo sua atuação incansável reconhecida por todas as mais de 400 
unidades educacionais com atendimento na educação infantil do Município de Fortaleza. 
Em sua trajetória como coordenadora, Simone teve participação na elaboração de vários documentos 
relacionados à educação infantil tais como: da Proposta Curricular da Educação infantil de Fortaleza, 
Plano Municipal pela Primeira Infância, Documento Curricular Referencial do Ceará, Parâmetros para a 
Promoção da Qualidade e Equidade da Educação Infantil Cearense. 
Em 2020 foi agraciada com a medalha Paulo Freire em reconhecimento aos trabalhos na educação de 
Fortaleza 
Podemos afirmar que as mais de 52 mil crianças matriculadas em Fortaleza tem à frente da 
Coordenadoria da Educação Infantil uma profissional incansável, capacitada e conhecedora de sua 
função. 
Simone é competência, força, humildade, persistência e doação. Ela é tudo isso para que a infância seja 
respeitada e reconhecida como “ um tempo precioso na vida caracterizado por um intenso processo de 
aprendizagem e desenvolvimento” e que a educação infantil de Fortaleza, possibilite acesso, 
permanência e desenvolvimento às crianças tendo respeitados seus direitos de direitos de conviver, 
brincar, participar, explorar, expressar e Conhecer-se. 
 
 

 

Documento assinado por: Dep. Andre Figueiredo
Selo digital de segurança: 2022-OTOI-LKPX-WULZ-TWUV.
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Parlamentar indicante      Partido/UF 

BIA KICIS  PL/DF  
 
Indicado(a) 
ALECRIM – Associação Luciano de Esporte, Cidadania, Recreação e Motivação  
 
Atividade que exerce 
Creche Alecrim abriga 80 crianças carentes, entre 0 a 5 anos, na estrutural, para possibilitar o 
trabalho dos pais como catadores de lixo.  
 
Cidade/UF 
Cidade/UF  
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
A ex-catadora do Lixão da Estrutural Maria de Jesus Pereira de Sousa transformou a vida de 
crianças e mães da cidade. Mãe de uma menina de 5 anos, viu muitas colegas levarem os filhos 
para o aterro sanitário por não ter com quem deixá-los durante o trabalho. Em 2007, após 
diversos problemas de saúde decorrentes da profissão, Maria de Jesus teve que abandonar sua 
atividade no lixão. Foi a oportunidade de realizar um sonho. Em sua casa, passou a cuidar 
gratuitamente dos filhos das vizinhas e catadoras que conhecia. Seu barraco, localizado em um 
beco da quadra 17, em Santa Luzia – área da periferia da Estrutural sem planejamento urbano, 
calçamento ou saneamento básico – logo ficou pequeno para a criançada. Inicialmente eram 
apenas doze crianças, mas a carência de creches no bairro fez com que o número rapidamente 
chegasse a oitenta meninos e meninas. A grande demanda exigiu um passo ousado: a conquista 
de um novo espaço. Após muita procura, no início de 2014, encontraram um antigo lava-jato 
para alugar. Com a ajuda de doadores, entidades parceiras e muitos voluntários, o espaço foi 
transformado na atual Creche Alecrim. Hoje o sonho é coletivo: ela e mais quinze voluntárias 
cuidam de 80 meninos e meninas entre 0 e 5 anos de idade. Todas as monitoras que trabalham na 
creche são voluntárias e o pagamento das despesas depende totalmente das doações arrecadadas. 
Desde 2012, o projeto foi legalmente formalizado sob o CNPJ 19.897.134/0001-85 com a 
criação da ALECRIM – Associação Luciano de Esporte, Cidadania, Recreação e Motivação, 
uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. Atualmente, a ALECRIM cuida de 
crianças para que as mães possam trabalhar, principalmente, como catadoras de lixo no aterro 
sanitário. https://crechealecrim.wordpress.com/ 
 
 

Documento assinado por: Dep. BIA KICIS
Selo digital de segurança: 2022-DUGO-LRPK-VWMB-PBVG.
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Parlamentar indicante      Partido/UF 

CAMILO CAPIBERIBE  PSB -AP  
 
Indicado(a) 
Associação de Pais e Amigos dos Autistas do Amapá-AMA  
 
Atividade que exerce 
garantir  direitos e a inclusão da pessoa com deficiência autismo nas escolas estaduais e 
municipais de nosso estado  
 
Cidade/UF 
Macapa-AP  
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
 Porque trata-se de  uma instituição sem fins lucrativos que tem uma trajetória de 14 anos 
atuando no estado do Amapá com pessoas com autismo, buscando a garantia de direitos e a 
inclusão da pessoa com deficiência autismo, em especial as crianças de 03 anos aos 06  nas 
escolas estaduais e municipais de nosso estado, chegando  também as crianças de 12 anos . 
durante toda a nossa  trajetória é visto a melhora no desenvolvimento da pessoa com TEA, a  
melhora no seu  Convívio com a família e na integração deste indivíduo com a sociedade. A 
AMA  tem paixão pelo desenvolvimento e inclusão dos seus atendidos, de ver a sua melhora e 
evolução das crianças autistas. por isso que o trabalho da AMA  perdura há tanto tempo, 
porque trabalhamos  diariamente para a inclusão e a melhora dessa criança e do seu núcleo  
familiar. Assim comemoramos cada avanço, cada atividade feita, cada progresso. É assim que 
buscamos e  demonstramos o trabalho de inclusão da pessoa autista em nosso estado. 
conteúdo não pode ultrapassar esta página 
 
 

Documento assinado por: Dep. CAMILO CAPIBERIBE
Selo digital de segurança: 2022-BSLN-MSWC-ATVR-XFYL.

7

7



                                                           

 

 

 
Parlamentar indicante      Partido/UF 

Dep carla Dickson  União Brasil   
 
Indicado(a) 
Cristiane Alves Pereira  
 
Atividade que exerce 
Conselheira tutelar   
 
Cidade/UF 
Parnamirim/RN  
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
O c CRISTIANE ALVES PEREIRA 
Especializando em Direitos Sociais e Competências Profissionais do Assistente Social e 
graduada em Serviço Social pela Faculdade Estácio do Rio Grande do Norte.  
Iniciou sua trajetória profissional em 2008, exercendo a função de vice-direção na Escola João 
Gomes da Costa Neto. Posteriormente, assumiu a direção da Unidade de Saúde Dr. 
Marcondes Bezerra e, logo depois, da Unidade de Saúde Suzete Cavalcante, em Nova 
Parnamirim.  
Em 2013 atuou, voluntariamente, no Instituto AMAR, tendo permanecido como voluntária até o 
ano de 2020 aonde trabalhou com crianças em situação de risco e também na ADRA (Agencia 
Adventista de Desenvolvimento e recursos asssistencias.  
Trabalhou como assistente social no Centro de Referência de Assistência Social – CRAS 
Passagem de Areia e CRAS Nova Parnamirim. Em 2015, tornou-se a primeira assistente Social 
do Rio Grande do Norte a atuar em um Conselho Tutelar, desenvolvendo a função até o ano de 
2017.  
Em seguida, assumiu a Coordenação de Gestão na Secretaria de Assistência Social – SEMAS. 
Em 2019 tornou-se coordenadora do CRAS Nova Parnamirim, permanecendo na função até 
2020, ano em que foi eleita Conselheira Tutelar onde coordenou também o serviço de 
convivência e Fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes.  
Possui diversos cursos de capacitação profissional, dentre eles: Sistema para detecção do uso 
abusivo e dependência de substâncias psicoativas; Abordagem profissional frente à violência 
infanto-juvenil; Metodologia do programa de prevenção ao uso abusivo de drogas “Famílias 
Fortes”. Sendo Facilitadora do Programa em 2016. onteúdo não pode ultrapassar esta página 
 
 

Documento assinado por: Dep. Carla Dickson
Selo digital de segurança: 2022-KNRS-AIWQ-CGNY-UIRR.

8

8



 
 
 
 
 
 

Parlamentar indicante Partido/UF 
CARMEN EMILIA BONFÁ ZANOTTO CIDADANIA SC 
 
Indicado(a) 
DAYANE CRISTINA VIEIRA 
 
Atividade que exerce 
Com ênfase na Neurologia infantil , Desenvolvimento Infantil. Na intervenção precoce, prematuridade, 
neonatologia, pediatria e neurologia. atividade que busca integração ensino-serviço-comunidade, com a 
inclusão de crianças com deficiências física e intelectual.  
 
Cidade/UF 
LAGES-SC 
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
Dayane trabalha com o desenvolvimento da primeira infância há mais de 18 anos. Iniciou sua 
especialização em virtude do grande índice de mortalidade infantil de sua cidade e  região, foi quando 
começou a busca pelo histórico destas crianças e tentar entender o porquê das mortes e reduzir estes 
números buscando soluções para dar melhor qualidade de vida para elas. Iniciando com o projeto 
“Desenvolve Criança- Com Recém -Nascidos Pré-maturos” encaminhados pelas médicas para 
avaliação da mesma onde já consegue se identificar as deficiências, até mesmo sequelas cerebrais 
que esta criança possui e o que deve ser trabalhado nela para ajudar em suas melhores condições de 
vida. Dayane é Mestre em Ambiente e Saúde, Pós graduada em Fisioterapia Neurofuncional - Possui o 
treinamento básico no Método PediaSuit Protocol® e Terapia Intensiva com a Gaiola de Habilidades. 
Possui experiência em Neurologia Infantil. É docente do curso de Fisioterapia da UNIPLAC onde 
desenvolve suas atividades na área de Estágio Curricular Obrigatório na Clinica de Neurologia Infantil 
como professora titular. Segundo Dayane, o que a incentiva e lhe dá forças para se especializar cada 
dia mais e continuar ...é Não olhar para as diferenças que há na criança  e sim olhar para as coisas e 
pensar que ela pode também fazer aquilo. Possui experiência na intervenção precoce, prematuridade, 
neonatologia, pediatria e neurologia. Criadora de vários projetos desenvolvidos para o desenvolvimento 
da criança na primeira infância, tais como “A magia do Toque” -massagem Shantala é uma das mais 
utilizadas em bebês por influenciar diretamente os sistemas musculoesquelético, nervoso, circulatório e 
os processos bioquímicos e fisiológicos. Essa técnica é uma arte tradicional que através do toque 
transmite amor, ternura, fortalecendo o vinculo mãe-bebe. “Sensory Play” -é uma atividade que busca 
integração ensino-serviço-comunidade, bem como a inclusão de crianças com deficiências física e 
intelectual. Tem como proposta a utilização de brincadeiras, materiais lúdicos e estímulos sensoriais 
diferenciados em num momento único e diferente das terapias que eles frequentam. Habilidades 
Motoras em crianças com transtorno no Espectro Autista. Já foi agraciada com Moção pela câmara de 
vereadores pelo projeto “Mover é poder”- o uso de carrinhos modificados para mobilidade e 
socialização de crianças com deficiência física. É reconhecida pelo belíssimo trabalho que faz com 
crianças para seu desenvolvimento motor, físico e social. Projeto com a participação da família no 
trabalho de reabilitação da criança com deficiência.. Dayane é humana, ama o que faz, já ajudou 
muitas famílias, milhares de crianças tanto com deficiência como com atrasos motores. Vive em busca 
de novas idéias, estudos, pesquisas, atividades, brinquedos, brincadeiras para aprimorar seus 
atendimentos. Diante de todos estes projetos, trabalhos por ela realizado, com certeza Dayane merece 
a medalha de amiga da primeira infância. Segue Instagram para entenderem melhor o trabalho dessa 
pessoa maravilhosa e humana. Instagram: @fisiopedidayanevieira 

Documento assinado por: Dep. CARMEN ZANOTTO
Selo digital de segurança: 2022-TFXI-WAQX-QCQS-PPPW.
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Parlamentar indicante      Partido/UF 

Charlles Evangelista  PP/MG  
 
Indicado(a) 
Sheila Aparecida Pedrosa de Mello  
 
Atividade que exerce 
É delegada de polícia na Polícia Civil de Minas Gerais e ocupa o cargo de deputada estadual 
na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.  
 
Cidade/UF 
Juiz de Fora/MG  
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
Sheila Aparecida Pedrosa de Mello é delegada da Polícia Civil de Minas Gerais, tendo sido 
delegada de Trânsito, titular da Delegacia de Mulheres e a primeira mulher a se tornar titular da 
1ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Juiz de Fora.  
Na Delegacia de Mulheres investigou também casos de crimes de pedofilia em Juiz de Fora e 
participou da "Operação Luz da Infância" que combate abuso e exploração sexual contra 
crianças e adolescentes. 
Sempre preocupada com a primeira infância, realiza palestras em escolas para crianças e 
adolescentes desde 2012, os conscientizando sobre crimes cibernéticos, crimes de pedofilia, 
violência doméstica, dentre outros. 
Em 2019, assumiu o seu primeiro mandato como deputada estadual na Assembleia Legislativa 
de Minas Gerais onde preside a Frente Parlamentar Juntos contra a Pedofilia que atua no 
combate a prevenção ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes através da 
proposição de iniciativas legislativas e políticas públicas visando a conscientização sobre o 
tema. 
Como deputada estadual, indicou mais de R$ 20 milhões para as escolas estaduais e 
municipais de Minas Gerais para investimentos na educação da primeira infância. Indicou 
também recursos para a criação de 15 salas de depoimentos especial para vítimas de crimes 
de pedofilia e violência doméstica em diversas cidades do estado de Minas Gerais. 
Além disto, idealizou a Van Oftalmológica Visão de Futuro que é viabilizado pelo Instituto 
Plurividas e já realizou mais de 1000 atendimentos oftalmológicos gratuitos, sobretudo para 
crianças e adolescentes em escolas e pessoas em situação de vulnerabilidade. 
Recentemente, um projeto de lei apresentado por ela, que prevê o desenvolvimento de ações 
de acompanhamento psicológico nas escolas da rede públicas, foi aprovado por unanimidade 
em segundo turno na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, representando uma grande 
vitória para as crianças e adolescentes, tendo em vista que a escola é um dos principais locais 
onde a criança se sente confortável para denunciar os abusos, que na maioria dos casos 
acontece dentro de casa. 
 

Documento assinado por: Dep. CHARLLES EVANGELISTA
Selo digital de segurança: 2022-LAGL-VCDX-ZDAZ-ZHHF.
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Parlamentar indicante      Partido/UF 

CHICO DANGELO  PDT-RJ  
 
Indicado(a) 
Maria do Céu da Rocha Monteiro  
 
Atividade que exerce 
Médica pediatra e professora  de pós-graduação em pediatria 
hospitalar e durante nove anos foi diretora do Hospital Infantil 
Getúlio Vargas Filho, em Niterói.  
 
Cidade/UF 
Niterói/RJ  
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
O conteúdo não po Maria do Céu, é especialista em Pediatria e Neonatologia, pela UFF, e em 
Gestão Hospitalar, pela ENSP/Fiocruz. Foi chefe do Serviço de Emergência, do Hospital infantil 
Getúlio Vargas Filho e da Divisão Médica, quando nomeada Diretora Geral. Além disso, foi 
professora Titular das Disciplinas de Clínica e Reumatologia da Escola Superior de Ensino 
Helena Antipoff/Pestalozzi de 1996 a 2006. Permanece professora da Pós Graduação em 
Pediatria Hospitalar, na mesma faculdade, desde 2006. 
 
O merecimento ao prêmio se faz pela assistência pediátrica sempre pautada na ciência, ética e 
solidariedade. E também pelos projetos inovadores implantados como diretora do hospital 
Getúlio Vargas Filho, que tornaram o Getulinho como referência em hospital humanizado em 
Niterói, Rio de Janeiro e até no Brasil.  
Dentre vários, destacamos o projeto "Hospital/Escola", em parceria com a secretaria municipal 
de educação, o projeto "Brincando no Getulinho " e o projeto de "Penas Alternativas " para 
menores infratores em parceria com a promotoria da infância e juventude.de ultrapassar esta 
página 
 
 

Documento assinado por: Dep. CHICO D'ANGELO
Selo digital de segurança: 2022-XOSD-MTPE-ETSU-HVTW.
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Parlamentar indicante      Partido/UF 

Christiane de Souza Yared  PP-PR  
 
Indicado(a) 
Abel Domingues Souza  
 
Atividade que exerce 
Gerente de Logística - Contador de Histórias Voluntário - Idealizador do Projeto e 
Guardião de Direitos Fundamentais  
 
Cidade/UF 
Curitiba - Paraná  
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
Abel é Contador de História voluntário e Guardião de Direitos Fundamentais, a mais de 17 anos, 
idealizou um Projeto de Ação Social, denominado “Projeto Cabeça de Coco”, um Teatro de 
Bonecos itinerante que viaja distâncias em cima da velha bicicleta para garantir que as crianças da 
primeira infância tenham seus direitos garantidos. Um sonho ambulante transportável na garupa da 
bicicleta que viaja com a bandeira do Brasil tremulando permanentemente, e de forma lúdica e 
pedagógica atua na defesa e propagação dos direitos das crianças, haja visto, que já atuou por 
muitos anos como Guardião de Direitos no Conselheiro Tutelar, e através de seu Projeto 
voluntário, faz alertas acerca dos cuidados contra a pedofilia, bem como, atua de forma incansável 
no combate ao trabalho infantil e contra todo tipo de violência contra nossas crianças. A finalidade 
do Projeto é sair do espaço comum entre quatro paredes, da zona de conforto, e ir de encontro a 
comunidades menos assistidas para levar “gratuitamente” arte, inclusão social e muita diversão 
para crianças da primeira infância carentes em escolas e creches públicas. Uma ideia cultural e 
inovadora, que faz de uma ideia simples uma experiência única, lúdica e muito criativa. As histórias 
contadas resgatam as cantigas de rodas. Porém, atrás da brincadeira, há algo muito sério, a 
proteção de nossas crianças, pois os temas falam de conceitos de educação, moral e cívica. E, 
diante desta exitosa trajetória, Abel já foi reconhecido pelo Ministério da Cultura , teve diversos 
reconhecimentos no Brasil e no exterior. O Projeto não tem patrocinio, os espetáculos são 
gratuitos e a força propulsora é simplesmente o amor pelas crianças, e ao longo desses 17 anos, 
Abel recebeu carta do Papa Francisco, prêmios do Ministério da Cultura, Titulo de cidadão 
benemérito, prêmio da Walt Disney, OFÍCIO TRT-PR: Exc Desemb Rosemari Diedrichs Pimpão 
Gestora do Combate ao Trabalho Infantil, onde parabeniza Abel Domingues por sua dedicação e 
proteção as crianças. 
 
 

Documento assinado por: Dep. CHRISTIANE DE SOUZA YARED
Selo digital de segurança: 2022-OLYZ-FBBG-LRIV-MKGV.

                                                           

 

 

 
Parlamentar indicante      Partido/UF 

LUIZ FELIPE FRANCISCHINI  UNIÃO - PR  
 
Indicado(a) 
ABEL DOMINGUES SOUZA  
 
Atividade que exerce 
CONTADOR DE HISTÓRIA VOLUNTÁRIO  
 
Cidade/UF 
CURITIBA - PARANÁ  
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
O indicado é um cidadão brasileiro de 53 anos, que no ano de 2005 construiu um teatro de 
bonecos em cima de sua bicicleta. Os espetáculos são apresentados de forma voluntária e gratuita 
para crianças na sua primeira infância, em comunidades carentes, aldeias indígenas, casas de 
abrigo infantil, orfanatos, hospitais, creches, escolas públicas e praças da periferia. Os 
personagens do teatro são construídos através de reciclados, e nas mãos desse sonhador, o lixo 
vira arte. A cabeça dos bonecos são feitas da casca do coco seco, já os olhos, nariz, ouvidos e a 
boca são tampinhas de shampoo, esmalte, botões e bolinhas de gude quebradas, os cabelos são 
fios de retalhos e as roupas são feitas com trapos velhos. Neste projeto, o lixo que poluia os rios, 
ruas e praças das nossas cidades, agora vão se tornar matéria prima para dar vida a personagens 
que vão viajar na garupa da bicicleta e atravessar estradas, pontes, rios, florestas e aldeias 
indígenas para levar arte, cultura e muita diversão conforme prevê o Art 71 do ECA. As histórias 
contadas para as crianças são lúdicas, elas cantam, dançam e interagem com os bonecos, e estes 
perosangens por sua vez, abordam assuntos que contribuem para o desenvolvimento, à atenção e 
a garantia dos direitos da primeira infância em nosso País. 
O idealizador deste projeto merece receber a medalha por sua dedicação na defesa dos direitos 
das crianças de nosso Brasil. O idealizador também tem vasto conhecimento na Defesa dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, pois o mesmo atuou por anos como Conselheiro Tutelar na 
cidade de Curitiba-Paraná. 
 
 
 

Documento assinado por: Dep. FELIPE FRANCISCHINI
Selo digital de segurança: 2022-OHDA-MIOV-RURR-NDSJ.

                                                           

 

 

 
Parlamentar indicante      Partido/UF 

LUIZ FELIPE FRANCISCHINI  UNIÃO - PR  
 
Indicado(a) 
ABEL DOMINGUES SOUZA  
 
Atividade que exerce 
CONTADOR DE HISTÓRIA VOLUNTÁRIO  
 
Cidade/UF 
CURITIBA - PARANÁ  
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
O indicado é um cidadão brasileiro de 53 anos, que no ano de 2005 construiu um teatro de 
bonecos em cima de sua bicicleta. Os espetáculos são apresentados de forma voluntária e gratuita 
para crianças na sua primeira infância, em comunidades carentes, aldeias indígenas, casas de 
abrigo infantil, orfanatos, hospitais, creches, escolas públicas e praças da periferia. Os 
personagens do teatro são construídos através de reciclados, e nas mãos desse sonhador, o lixo 
vira arte. A cabeça dos bonecos são feitas da casca do coco seco, já os olhos, nariz, ouvidos e a 
boca são tampinhas de shampoo, esmalte, botões e bolinhas de gude quebradas, os cabelos são 
fios de retalhos e as roupas são feitas com trapos velhos. Neste projeto, o lixo que poluia os rios, 
ruas e praças das nossas cidades, agora vão se tornar matéria prima para dar vida a personagens 
que vão viajar na garupa da bicicleta e atravessar estradas, pontes, rios, florestas e aldeias 
indígenas para levar arte, cultura e muita diversão conforme prevê o Art 71 do ECA. As histórias 
contadas para as crianças são lúdicas, elas cantam, dançam e interagem com os bonecos, e estes 
perosangens por sua vez, abordam assuntos que contribuem para o desenvolvimento, à atenção e 
a garantia dos direitos da primeira infância em nosso País. 
O idealizador deste projeto merece receber a medalha por sua dedicação na defesa dos direitos 
das crianças de nosso Brasil. O idealizador também tem vasto conhecimento na Defesa dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, pois o mesmo atuou por anos como Conselheiro Tutelar na 
cidade de Curitiba-Paraná. 
 
 
 

Documento assinado por: Dep. FELIPE FRANCISCHINI
Selo digital de segurança: 2022-OHDA-MIOV-RURR-NDSJ.
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Parlamentar indicante      Partido/UF 

DEPUTADO CRISTIANO VALE  PP/PA  
 
Indicado(a) 
ASSOCIAÇÃO MENINO FELIZ DE PARAGOMINAS/PA  
 
Atividade que exerce 
ASSISTÊNCIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM RISCO SOCIAL  
 
Cidade/UF 
PARAGOMINAS/PA  
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
Porque “O Projeto Menino Feliz” tem foco crianças e adolescentes que se encontram em maior 
risco social. Com a prática de esporte, apoio social e o lazer como umas das ferramentas para 
promover o desenvolvimento e o protagonismo juvenil. A instituição trabalha com atividades 
extra curriculares como forma de motivar e guiar os alunos nos princípios éticos e respeitoso. 
Possuem, também, alunos que são encaminhados através da secretaria municipal de 
assistência social e do conselho tutelar. 
Os alunos recebem instruções diárias, noções de higiene, reforço de lingua portuguesa e 
matemática, artes plásticas, iniciação musical, informática, coral, paléstras sócio educativas, 
diversas modalidades esportivas, também, técnicas agrícolas, meio ambiente e dança, bem 
como, cursos de geração de renda oferecidos para as famílias. O principal objetivo é oferecer 
as condições necessárias para o desenvolvimento destas crianças. 
O Projeto Menino Feliz, foi criado em 25 de Agosto de 1997, quando o 19º BPM era 
comandado pelo TEN CEL QOPM SILVANO COSTA RODRIGUES , com a finalidade de retirar 
das ruas crianças e adolescentes em situação de risco ou abandono social, proporcionando-as 
um espaço que atendesse o bem-estar educacional, recreativo, social e disciplinar a todos os 
assistidos, como também suas famílias. 
 
 

Documento assinado por: Dep. CRISTIANO VALE
Selo digital de segurança: 2022-YEEF-CTJY-CUAU-URJI.
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Parlamentar indicante      Partido/UF 

Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr.   PP/RJ  
 
Indicado(a) 
Patronato São Vicente   
 
Atividade que exerce 
As atividades do Patronato São Vicente estão volatadas para acessibilizar o direito ao 
nascituro, a educação e cidadania das crianças, com foco no desenvolvimento físico, 
psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade; 
oferece atividades intelectuais, culturais, esportivas, artísticas e de lazer. Atende as 
famílias das crianças de 0 a 6 anos,  visando a articular seus conhecimentos e valores, 
num processo interativo, levando-as ao exercício da cidadania, como também, atuar no 
universo sócio  familiar buscando maneiras de encaminhamento e soluções de 
problemas; estimula e valoriza o desenvolvimento da criança respeitando seu nível de 
maturação, priorizando os aspectos lúdicos. 
  
 
Cidade/UF 
Nova Iguaçu – RJ   
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
O Patronato São Vicente merece receber a Medalha Amigo da Primeira 
Infância porque tem seu foco na fase inicial da vida, que é essencial para 
desenvolver a inteligência das crianças. Uma primeira infância com 
cuidados, amor, estímulo e interação pavimenta o caminho para que a 
criança aproveite todo seu potencial. Com esses cuidados, o Patronato 
estima pela formação de um adulto mais saudável e equilibrado. 
 
 

Documento assinado por: Dep. Dr. Luiz Antonio Teixeira Jr.
Selo digital de segurança: 2022-IYAQ-YDSX-ASBN-VGUQ.
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Parlamentarindicante Partido/UF 
DEP. DR. ZACHARIAS CALIL União Brasil/GO 

 
Indicado(a) 
HECAD 

 
Atividadequeexerce 
Centro Especializado em Pediatria 

 
Cidade/UF 
Goiânia/GO 

 
Porqueo(a)indicado(a)devereceberaMedalhaAmigodaPrimeiraInfância? 
Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (HECAD)/ Goiânia-GO 
 
Inaugurado no dia 07 de fevereiro deste ano, o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente 
(HECAD) é um centro especializado em pediatria com 124 leitos. Desse total, 30 leitos são de 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Localizado no Parque Acalanto em Goiânia-GO, o Pronto-
Socorro funciona ininterruptamente durante 24 horas em todos os dias da semana. O HECAD 
conta com 12 consultórios com diversas especialidades como cardiologia, pneumologia, 
alergia/imunologia, neurologia, endocrinologia, cirurgia pediátrica, gastroenterologia e outros. 
Além disso, a unidade de saúde oferta exames de imagem com a realização de tomografia, 
broncoscopia, endoscopia, colonoscopia, eletrocardiograma, ecocardiograma, Raio X, 
ultrassonografia e exames de análise laboratoriais. Desde a data da sua inauguração oficial, o 
HECAD já impactou positivamente a vida de mais de 25 mil crianças e adolescentes de Goiás e 
outros estados - que foram atendidas na unidade hospitalar. 

 
Atendimento especializado 
 
O HECAD presta assistência especializada às crianças e adolescentes vítimas de violência 
física e sexual por meio do “Ambulatório Acolher”, que conta com uma equipe altamente 
capacitada e formada por psicólogos, assistentes sociais e médicos com expertise e vivência 
nessa área. O Hospital também sedia o Centro de Reabilitação de Fissuras Labiopalatinas 
(Cerfis), parte estratégica da atenção ao paciente com lábio leporino e fenda palatina. Outro 
importante serviço que é disponibilizado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) é a 
operação de separação dos gêmeos siameses e os tratamentos de hemangiomas, coordenados 
pelo renomado cirurgião pediátrico Zacharias Calil.

Documento assinado por: Dep. DR. ZACHARIAS CALIL
Selo digital de segurança: 2022-VGDW-WOZG-EAHT-NUXU.

Hospital Estadual da Criança e do Adolescente – HECAD
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Parlamentar indicante      Partido/UF 
Efraim Filho  União Brasil/PB  
 
Indicado(a) 
Mariluce Ribeiro de Sá  
 
Atividade que exerce 
Enfermeira da Maternidade Frei Damião   
 
Cidade/UF 
João Pessoa - PB  
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
A lei 12.178 já instituída no Estado da Paraíba a Hora do Colinho’, idealizado pela Enfermeira 
Mariluce Ribeiro de Sá tem proporcionado momentos de relaxamento e acolhimento para os recém-
nascidos privados da presença materna, diminuído minimizando os danos ocasionados por essa 
separação binômio mãe/filho, bem como o estresse e a sensação de dor, como também proporciona ao 
recém-nascido um cuidado mais humanizado e com condições que favorecem a sua melhor 
recuperação. A técnica aprimora a respiração e promove a expansão da caixa torácica do bebê, o que 
auxilia no funcionamento do intestino e do estômago. 

Para a Enfermagem, foi notório também a melhora do bebê em aspectos como a termorregulação da 
temperatura corpórea, além do prolongamento do tempo de sono propiciado pelo relaxamento durante e 
após a “hora do colinho”, melhorando vários indicadores de saúde na criança. Além disso, acredita-se 
que a oferta do colo terapêutico. O principal ganho com o projeto pioneiro “Hora do colinho” foi o 
fortalecimento do acolhimento em ambientes que são notoriamente reconhecidos como estressantes 
tanto para pacientes quanto para profissionais. Além do mais, esse efeito estendeu-se no 
relacionamento entre equipe e familiares dos recém-nascidos, oportunizando um maior vínculo entre eles 
e proporcionando um maior envolvimento entre profissionais e pacientes. Hoje a “Hora do Colinho” já é 
uma realidade a nível nacional sendo reconhecida pelo Conselho Federal de Enfermagem como 
prescrição de Enfermagem, através de parecer normativo 0713/2021, o mesmo tramita na câmara dos 
deputados o PlL 2956/2021 propositura da deputada Edna Henrique e está sendo estudada pelo 
Ministério da saúde pra ser implantado como política pública de saúde. Projeto que nasceu da pandemia 
e hoje se estende para os órfãos, abandonados ou qualquer situação que a criança fique privado da 
presença materna. 

 

 

 
 

Documento assinado por: Dep. EFRAIM FILHO
Selo digital de segurança: 2022-FOAZ-FDKW-RDLI-MCFO.
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Parlamentar indicante      Partido/UF 

Eleuses Paiva  PSD/SP  
 
Indicado(a) 
Hospital da Criança e Maternidade - HCM  
 
Atividade que exerce 
Referência em diversas especialidades pediátricas e obstetrícia, atendimento de alta 
complexidade, gestação de alto risco, áreas de neonatologia, cardiologia, cirurgia cardíaca, 
pediátrica, neurologia e neurocirurgia pediátrica.  
 
Cidade/UF 
São José do Rio Preto/SP  
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
São especialistas em cuidar das crianças em todo seu ciclo de vida, enfoque na segurança, 
humanização e experiência do paciente. Os profissionais são especialistas exclusivos e 
dedicados ao bem estar do paciente e acolhimento de suas famílias. Times altamente 
capacitados para o atendimento de alta complexidade que inclui gestação de alto risco, 
neonatologia, cardiologia e cirurgia cardíaca pediátrica, neorologia e neurocirugia pediátrica, 
oncologia e TMO pediátricos. Nasceram de um sonho da comunidade riopretense e de médicos 
pediatras que são hoje referência para 102 municípios da região. Os números mostram a 
efetividade e comprometimento com a comunidade. No ano de 2021 foram atendidos 43941 
pacientes nas emergências, mais de 5 mil partos, 483 cirurgias cardíacas e 32 transpantes de 
medula óssea.O HCM vem se consolidando como complexo de saúde de excelência no Brasil, 
onde o ensino e pesquisa estão alinhados com que há de mais moderno para o diaginóstico  e 
tratamento de crianças e adolescentes, influenciando positivamente a sociedade. 
 
 

Documento assinado por: Dep. Eleuses Paiva
Selo digital de segurança: 2022-OLTN-YTXE-XBWH-TBSQ.
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Parlamentar indicante      Partido/UF 
DEPUTADO ELMAR NASCIMENTO  UNIÃIO BRASIL/BA  
 
Indicado(a) 
INSTITUTO DE CEGOS DA BAHIA - ICB  
 
Atividade que exerce 
O Instituto de Cegos da Bahia (ICB) organização da sociedade civil, pessoa jurídica de 
direito privado, sem fins lucrativos nasceu do desejo de amparar deficientes visuais de 
todas as idades que viviam pelas ruas de Salvador sem nenhum tipo de assistência.  
 
Cidade/UF 
SALVADOR/BA  
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
Sua primeira sede foi em um casarão no Barbalho, doada pelo prefeito Americano da Costa, 
inaugurada no dia 30 de abril de 1933, onde os albergados viviam com suas famílias e 
trabalhavam na confecção de vassouras para garantir o sustento. As crianças e jovens que 
vinham em busca de instrução eram aceitas em regime de internato dirigido no início por 
freiras. Em maio de 1937 criou-se uma escola, que preparava os alunos até o 5º. ano do antigo 
curso primário. Aqueles que queriam continuar os estudos iam para o Instituo Normal, hoje 
ICEIA. Esta proposta vigorou por alguns anos, até que a Diretoria, tendo à frente a presidente 
Edla Lima, iniciou em 1959 a construção de um novo prédio, com acomodações mais amplas e 
confortáveis em terreno existente no fundo do casarão, com a proposta de atender somente 
crianças e adolescentes deficientes visuais dos estados da Bahia e Sergipe. Essa 
transformação teve como principal mentora a senhora Dorina Nowill, criadora da Fundação do 
Livro do Cego e pioneira na integração dos deficientes visuais em escolas da rede regular de 
ensino. Em 1961 iniciou-se a inclusão sob a responsabilidade da Secretaria de Educação do 
estado e as crianças deficientes visuais começaram a ser alfabetizadas e integradas às classes 
regulares. Esta filosofia permanece até os dias atuais e, após 1998 com a criação do Centro de 
Intervenção Precoce, o 1º. atendimento antecipou-se passando a ser feito logo após o 
nascimento se as crianças apresentassem problemas de visão. Para conseguir atingir seu 
objetivo, que é a inclusão do deficiente visual na sociedade como cidadão de direitos e 
deveres, o Instituto atende gratuitamente a todos, com ênfase nas crianças no período da 
primeira infância com projetos voltados a reabilitação, assistência à saúde e intervenção 
precoce. Dessa forma, o ICB entende que tratar a pessoa com deficiência visual desde a 
primeira infância facilita a inclusão deste cidadão na sociedade, fazendo valer, dessa forma, os 
diretos constitucionais ofertados aos brasileiros. 
 
 

Documento assinado por: Dep. ELMAR NASCIMENTO
Selo digital de segurança: 2022-BIVW-SUIH-EENQ-CVXH.
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Parlamentar indicante      Partido/UF 

Fábio Trad  PSD/MS  
 
Indicado(a) 
Casa da Criança Peniel  
 
Atividade que exerce 
Acolhimento Institucional provisório a crianças e adolescentes   
 
Cidade/UF 
Campo Grande - MS  
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
        A Casa da Criança Peniel é uma Unidade de Acolhimento institucional de referência na 
cidade de Campo Grande – MS que atende crianças na  Primeira Infância que sofreram algum 
tipo de violação de direito. 
   
       Com  atuação em Campo Grande há 28 anos. Desde 17 de dezembro de 1993, mais de 
900 crianças foram acolhidas neste Lar e tiveram a oportunidade de serem acolhidas com amor 
e dignidade, buscando assim, romper com o ciclo de violências e violações. 
 
       Fundada com a missão de proporcionar Lar Provisório, a Casa Peniel trabalha no 
restabelecimento dos direitos destas crianças na Primeira Infância oferecendo um acolhimento 
humanizado que olha para cada uma delas individualmente como sujeito de direito com suas 
histórias, suas dores e busca proporcionar todo tipo de atendimento necessário seja 
psicossocial, médico, alimentar e educacional, além de garantir o direito à convivência familiar 
e comunitária, ao lazer, a cultura e apoio integral às famílias. 
 
      E pelos motivos acima expostos, a Casa da Criança Peniel  merece receber o Prêmio 
Amigo da Primeira Infância! Pois realiza um trabalho respaldado acima de tudo no amor. 
 
 
 

Documento assinado por: Dep. Fabio Trad
Selo digital de segurança: 2022-CPZR-HQHC-YDNK-GSGA.
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Brasília-DF, 20 de maio de 2022 

 

Parlamentar indicante      Partido/UF 
DEPUTADO FAUSTO PINATO  PP - SP  

Indicado(a) 
São Paulo para Crianças - Turismo inteligente e inclusivo : http://saopauloparacriancas.com.br 
 
Atividade que exerce 
Premiado pela ONU/Google, SP Crianças é uma solução inédita para smart cities: gera impacto 
imediato na primeira infância, garantindo às crianças o direito ao brincar.  
 
Cidade/UF 
SÃO PAULO - SP  
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
A SP Crianças traz solução inédita para smart cities, pois busca gerar impacto imediato na primeira infância bem 
como o fomento no setor de Turismo e Cultura, além de potencializar o uso dos equipamentos públicos de lazer, 
valorizando os investimentos públicos. Premiada pela ONU e Google, tem por finalidade mapear os lugares “child 
friendly”, promovendo a inclusão das crianças e mães na sociedade, principalmente na primeira infância, além de 
combater o movimento “Child Free”, que cresce assustadoramente no mundo. 
 
Além disso, conta com a ajuda de milhares de mulheres e mães que desbravam São Paulo com seus filhos, bem 
busca de ter uma infância mais rica em experiências e com menos telas. A camada mais carente da população 
consegue ter oportunidades de diversão, lazer e cultura que sequer imaginavam ter acesso. Com isso, faz gerar 
“inúmeras primeiras vezes” para as crianças e seus pais – tendo em vista que muitos jamais tinham ido ao teatro, 
parques ou exposições. Os depoimentos dos leitores são emocionantes!  
 
Todo mundo sabe: não é fácil sair de casa com crianças. Nossas cidades não são construídas para as crianças, o 
deslocamento é difícil e muitos locais não são receptivos às famílias com crianças. Isso faz com que as mães se 
isolem na primeira infância e, lembrando que 51% das mulheres são demitidas após a licença maternidade, vemos 
os casos de depressão materna crescerem e crianças o dia todo no celular/TV. Já sabemos que a exposição à 
tecnologia na primeira infância pode causar consequências terríveis - de miopia a problemas de desenvolvimento. 
 
Dessa forma, esta entidade, merece receber a Medalha Amigo da Primeira Infância, visto que, nos dias atuais, é a 
maior plataforma de lazer infantil do Estado de SP, com mais de 1 milhão de seguidores e mais de 2 milhões de 
usuários. O projeto piloto foi implementado com sucesso em SP e agira busca expandir nacionalmente para ajudar 
crianças de todo o Brasil a terem o direito ao brincar - já garantido no ECA -  respeitando, e colaborando com as 
políticas publicas, para que as cidades acolham melhor seus pequenos cidadãos. E ainda, possuem um sistema 
exclusivo com geolocalização e processos para garantir confiabilidade e segurança das informações, com conteúdo 
diferenciado inclusive para atender crianças com necessidades especiais. 
 
Acelerado pela Startup Farm e depois pela B2Mammy/Huggies, premiado no “ World Summit Awards”, maior prêmio 
de iniciativas digitais do mundo, membro do Google News, do  “Google Maps Verified Accounts” e uma das dez 
empresas apoiadas no Brasil pelo "Google News Initiative 2021”. 
 
VIDEO 1 minuto - COMO FUNCIONA o APP 
Revista Crescer -"App brasileiro incentiva pais e crianças a saírem de casa” 
Revista Exame: Conheça as 10 startups de conteúdo que conquistaram o Google no Brasil 
Facebook |  Instagram | YouTube | Site 

Documento assinado por: Dep. FAUSTO PINATO
Selo digital de segurança: 2022-LKEV-JDBX-XZVU-XWBN.
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Parlamentar indicante      Partido/UF 
DEPUTADO FAUSTO PINATO  PP - SP  

Indicado(a) 
São Paulo para Crianças - Turismo inteligente e inclusivo : http://saopauloparacriancas.com.br 
 
Atividade que exerce 
Premiado pela ONU/Google, SP Crianças é uma solução inédita para smart cities: gera impacto 
imediato na primeira infância, garantindo às crianças o direito ao brincar.  
 
Cidade/UF 
SÃO PAULO - SP  
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
A SP Crianças traz solução inédita para smart cities, pois busca gerar impacto imediato na primeira infância bem 
como o fomento no setor de Turismo e Cultura, além de potencializar o uso dos equipamentos públicos de lazer, 
valorizando os investimentos públicos. Premiada pela ONU e Google, tem por finalidade mapear os lugares “child 
friendly”, promovendo a inclusão das crianças e mães na sociedade, principalmente na primeira infância, além de 
combater o movimento “Child Free”, que cresce assustadoramente no mundo. 
 
Além disso, conta com a ajuda de milhares de mulheres e mães que desbravam São Paulo com seus filhos, bem 
busca de ter uma infância mais rica em experiências e com menos telas. A camada mais carente da população 
consegue ter oportunidades de diversão, lazer e cultura que sequer imaginavam ter acesso. Com isso, faz gerar 
“inúmeras primeiras vezes” para as crianças e seus pais – tendo em vista que muitos jamais tinham ido ao teatro, 
parques ou exposições. Os depoimentos dos leitores são emocionantes!  
 
Todo mundo sabe: não é fácil sair de casa com crianças. Nossas cidades não são construídas para as crianças, o 
deslocamento é difícil e muitos locais não são receptivos às famílias com crianças. Isso faz com que as mães se 
isolem na primeira infância e, lembrando que 51% das mulheres são demitidas após a licença maternidade, vemos 
os casos de depressão materna crescerem e crianças o dia todo no celular/TV. Já sabemos que a exposição à 
tecnologia na primeira infância pode causar consequências terríveis - de miopia a problemas de desenvolvimento. 
 
Dessa forma, esta entidade, merece receber a Medalha Amigo da Primeira Infância, visto que, nos dias atuais, é a 
maior plataforma de lazer infantil do Estado de SP, com mais de 1 milhão de seguidores e mais de 2 milhões de 
usuários. O projeto piloto foi implementado com sucesso em SP e agira busca expandir nacionalmente para ajudar 
crianças de todo o Brasil a terem o direito ao brincar - já garantido no ECA -  respeitando, e colaborando com as 
políticas publicas, para que as cidades acolham melhor seus pequenos cidadãos. E ainda, possuem um sistema 
exclusivo com geolocalização e processos para garantir confiabilidade e segurança das informações, com conteúdo 
diferenciado inclusive para atender crianças com necessidades especiais. 
 
Acelerado pela Startup Farm e depois pela B2Mammy/Huggies, premiado no “ World Summit Awards”, maior prêmio 
de iniciativas digitais do mundo, membro do Google News, do  “Google Maps Verified Accounts” e uma das dez 
empresas apoiadas no Brasil pelo "Google News Initiative 2021”. 
 
VIDEO 1 minuto - COMO FUNCIONA o APP 
Revista Crescer -"App brasileiro incentiva pais e crianças a saírem de casa” 
Revista Exame: Conheça as 10 startups de conteúdo que conquistaram o Google no Brasil 
Facebook |  Instagram | YouTube | Site 

Documento assinado por: Dep. FAUSTO PINATO
Selo digital de segurança: 2022-LKEV-JDBX-XZVU-XWBN.
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Parlamentar indicante      Partido/UF 

Indicado(a) 
São Paulo para Crianças - Turismo inteligente e inclusivo 
http://saopauloparacriancas.com.br 

Atividade que exerce 
Premiado pela ONU/Google, SP Crianças é uma solução inédita para smart cities: gera impacto 
imediato na primeira infância, garantindo às crianças o direito ao brincar.  

Cidade/UF 
SÃO PAULO - SP  

Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
Solução inédita para smart cities que gera impacto imediato na primeira infância e fomenta o setor de Turismo e 
Cultura, além de potencializar o uso dos equipamentos públicos de lazer, valorizando os investimentos públicos. 
Premiado pela ONU e Google, mapeamos lugares “child friendly”, promovendo a inclusão das crianças e mães na 
sociedade, principalmente na primeira infância, além de combater o movimento “Child Free”, que cresce 
assustadoramente no mundo. 

Com nossa ajuda, milhares de mulheres desbravam SP com seus filhos, que terão uma infância mais rica em 
experiências e com menos telas, A camada mais carente da população consegue ter oportunidades de diversão, 
lazer e cultura que sequer imaginavam ter acesso. Geramos “inúmeras primeiras vezes” para as crianças e seus 
pais - muitos jamais tinham ido ao teatro, parques ou exposições. Os depoimentos dos leitores são emocionantes!  

Todo mundo sabe: não é fácil sair de casa com crianças. Nossas cidades não são construídas para as crianças, o 
deslocamento é difícil e muitos locais não são receptivos às famílias com crianças. Isso faz com que as mães se 
isolem na primeira infância e, lembrando que 51% das mulheres são demitidas após a licença maternidade, vemos 
os casos de depressão materna crescerem e crianças o dia todo no celular/TV. Já sabemos que a exposição à 
tecnologia na primeira infância pode causar consequências terríveis - de miopia a problemas de desenvolvimento. 

Estamos mudando esse cenário! Hoje somos a maior plataforma de lazer infantil do Estado de SP, com mais de 1 
milhão de seguidores e mais de 2 milhões de usuários na plataforma. O projeto piloto foi implementado com sucesso 
em SP e agora queremos expandir nacionalmente para ajudar crianças de todo o Brasil a terem o direito ao brincar  
- já garantido no ECA -  respeitado, e colaborar com políticas publicas para que as cidades acolham melhor seus 
pequenos cidadãos. 

Temos um sistema exclusivo com geolocalização, e processos para garantir confiabilidade e segurança das 
informações, com conteúdo diferenciado inclusive para atender crianças com necessidades especiais. 

Acelerado pela Startup Farm e depois pela B2Mammy/Huggies, premiado no “ World Summit Awards”, maior prêmio 
de iniciativas digitais do mundo, membro do Google News, do  “Google Maps Verified Accounts” e uma das dez 
empresas apoiadas no Brasil pelo "Google News Initiative 2021”. 

VIDEO 1 minuto - COMO FUNCIONA o APP 
Revista Crescer -"App brasileiro incentiva pais e crianças a saírem de casa” 
Revista Exame: Conheça as 10 startups de conteúdo que conquistaram o Google no Brasil 
Facebook |  Instagram | YouTube | Site

Marco Bertaiolli PSD/SP

Documento assinado por: Dep. MARCO BERTAIOLLI
Selo digital de segurança: 2022-XEMR-KDVN-JEJR-APXL.
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Parlamentar indicante      Partido/UF 
DEPUTADO FAUSTO PINATO  PP - SP  

Indicado(a) 
São Paulo para Crianças - Turismo inteligente e inclusivo : http://saopauloparacriancas.com.br 
 
Atividade que exerce 
Premiado pela ONU/Google, SP Crianças é uma solução inédita para smart cities: gera impacto 
imediato na primeira infância, garantindo às crianças o direito ao brincar.  
 
Cidade/UF 
SÃO PAULO - SP  
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
A SP Crianças traz solução inédita para smart cities, pois busca gerar impacto imediato na primeira infância bem 
como o fomento no setor de Turismo e Cultura, além de potencializar o uso dos equipamentos públicos de lazer, 
valorizando os investimentos públicos. Premiada pela ONU e Google, tem por finalidade mapear os lugares “child 
friendly”, promovendo a inclusão das crianças e mães na sociedade, principalmente na primeira infância, além de 
combater o movimento “Child Free”, que cresce assustadoramente no mundo. 
 
Além disso, conta com a ajuda de milhares de mulheres e mães que desbravam São Paulo com seus filhos, bem 
busca de ter uma infância mais rica em experiências e com menos telas. A camada mais carente da população 
consegue ter oportunidades de diversão, lazer e cultura que sequer imaginavam ter acesso. Com isso, faz gerar 
“inúmeras primeiras vezes” para as crianças e seus pais – tendo em vista que muitos jamais tinham ido ao teatro, 
parques ou exposições. Os depoimentos dos leitores são emocionantes!  
 
Todo mundo sabe: não é fácil sair de casa com crianças. Nossas cidades não são construídas para as crianças, o 
deslocamento é difícil e muitos locais não são receptivos às famílias com crianças. Isso faz com que as mães se 
isolem na primeira infância e, lembrando que 51% das mulheres são demitidas após a licença maternidade, vemos 
os casos de depressão materna crescerem e crianças o dia todo no celular/TV. Já sabemos que a exposição à 
tecnologia na primeira infância pode causar consequências terríveis - de miopia a problemas de desenvolvimento. 
 
Dessa forma, esta entidade, merece receber a Medalha Amigo da Primeira Infância, visto que, nos dias atuais, é a 
maior plataforma de lazer infantil do Estado de SP, com mais de 1 milhão de seguidores e mais de 2 milhões de 
usuários. O projeto piloto foi implementado com sucesso em SP e agira busca expandir nacionalmente para ajudar 
crianças de todo o Brasil a terem o direito ao brincar - já garantido no ECA -  respeitando, e colaborando com as 
políticas publicas, para que as cidades acolham melhor seus pequenos cidadãos. E ainda, possuem um sistema 
exclusivo com geolocalização e processos para garantir confiabilidade e segurança das informações, com conteúdo 
diferenciado inclusive para atender crianças com necessidades especiais. 
 
Acelerado pela Startup Farm e depois pela B2Mammy/Huggies, premiado no “ World Summit Awards”, maior prêmio 
de iniciativas digitais do mundo, membro do Google News, do  “Google Maps Verified Accounts” e uma das dez 
empresas apoiadas no Brasil pelo "Google News Initiative 2021”. 
 
VIDEO 1 minuto - COMO FUNCIONA o APP 
Revista Crescer -"App brasileiro incentiva pais e crianças a saírem de casa” 
Revista Exame: Conheça as 10 startups de conteúdo que conquistaram o Google no Brasil 
Facebook |  Instagram | YouTube | Site 

Documento assinado por: Dep. FAUSTO PINATO
Selo digital de segurança: 2022-LKEV-JDBX-XZVU-XWBN.

                                                           

 
Brasília-DF, 20 de maio de 2022 

 

Parlamentar indicante      Partido/UF 
DEPUTADO FAUSTO PINATO  PP - SP  

Indicado(a) 
São Paulo para Crianças - Turismo inteligente e inclusivo : http://saopauloparacriancas.com.br 
 
Atividade que exerce 
Premiado pela ONU/Google, SP Crianças é uma solução inédita para smart cities: gera impacto 
imediato na primeira infância, garantindo às crianças o direito ao brincar.  
 
Cidade/UF 
SÃO PAULO - SP  
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
A SP Crianças traz solução inédita para smart cities, pois busca gerar impacto imediato na primeira infância bem 
como o fomento no setor de Turismo e Cultura, além de potencializar o uso dos equipamentos públicos de lazer, 
valorizando os investimentos públicos. Premiada pela ONU e Google, tem por finalidade mapear os lugares “child 
friendly”, promovendo a inclusão das crianças e mães na sociedade, principalmente na primeira infância, além de 
combater o movimento “Child Free”, que cresce assustadoramente no mundo. 
 
Além disso, conta com a ajuda de milhares de mulheres e mães que desbravam São Paulo com seus filhos, bem 
busca de ter uma infância mais rica em experiências e com menos telas. A camada mais carente da população 
consegue ter oportunidades de diversão, lazer e cultura que sequer imaginavam ter acesso. Com isso, faz gerar 
“inúmeras primeiras vezes” para as crianças e seus pais – tendo em vista que muitos jamais tinham ido ao teatro, 
parques ou exposições. Os depoimentos dos leitores são emocionantes!  
 
Todo mundo sabe: não é fácil sair de casa com crianças. Nossas cidades não são construídas para as crianças, o 
deslocamento é difícil e muitos locais não são receptivos às famílias com crianças. Isso faz com que as mães se 
isolem na primeira infância e, lembrando que 51% das mulheres são demitidas após a licença maternidade, vemos 
os casos de depressão materna crescerem e crianças o dia todo no celular/TV. Já sabemos que a exposição à 
tecnologia na primeira infância pode causar consequências terríveis - de miopia a problemas de desenvolvimento. 
 
Dessa forma, esta entidade, merece receber a Medalha Amigo da Primeira Infância, visto que, nos dias atuais, é a 
maior plataforma de lazer infantil do Estado de SP, com mais de 1 milhão de seguidores e mais de 2 milhões de 
usuários. O projeto piloto foi implementado com sucesso em SP e agira busca expandir nacionalmente para ajudar 
crianças de todo o Brasil a terem o direito ao brincar - já garantido no ECA -  respeitando, e colaborando com as 
políticas publicas, para que as cidades acolham melhor seus pequenos cidadãos. E ainda, possuem um sistema 
exclusivo com geolocalização e processos para garantir confiabilidade e segurança das informações, com conteúdo 
diferenciado inclusive para atender crianças com necessidades especiais. 
 
Acelerado pela Startup Farm e depois pela B2Mammy/Huggies, premiado no “ World Summit Awards”, maior prêmio 
de iniciativas digitais do mundo, membro do Google News, do  “Google Maps Verified Accounts” e uma das dez 
empresas apoiadas no Brasil pelo "Google News Initiative 2021”. 
 
VIDEO 1 minuto - COMO FUNCIONA o APP 
Revista Crescer -"App brasileiro incentiva pais e crianças a saírem de casa” 
Revista Exame: Conheça as 10 startups de conteúdo que conquistaram o Google no Brasil 
Facebook |  Instagram | YouTube | Site 

Documento assinado por: Dep. FAUSTO PINATO
Selo digital de segurança: 2022-LKEV-JDBX-XZVU-XWBN.
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Parlamentar indicante      Partido/UF 
DEPUTADO FAUSTO PINATO  PP - SP  

Indicado(a) 
São Paulo para Crianças - Turismo inteligente e inclusivo : http://saopauloparacriancas.com.br 
 
Atividade que exerce 
Premiado pela ONU/Google, SP Crianças é uma solução inédita para smart cities: gera impacto 
imediato na primeira infância, garantindo às crianças o direito ao brincar.  
 
Cidade/UF 
SÃO PAULO - SP  
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
A SP Crianças traz solução inédita para smart cities, pois busca gerar impacto imediato na primeira infância bem 
como o fomento no setor de Turismo e Cultura, além de potencializar o uso dos equipamentos públicos de lazer, 
valorizando os investimentos públicos. Premiada pela ONU e Google, tem por finalidade mapear os lugares “child 
friendly”, promovendo a inclusão das crianças e mães na sociedade, principalmente na primeira infância, além de 
combater o movimento “Child Free”, que cresce assustadoramente no mundo. 
 
Além disso, conta com a ajuda de milhares de mulheres e mães que desbravam São Paulo com seus filhos, bem 
busca de ter uma infância mais rica em experiências e com menos telas. A camada mais carente da população 
consegue ter oportunidades de diversão, lazer e cultura que sequer imaginavam ter acesso. Com isso, faz gerar 
“inúmeras primeiras vezes” para as crianças e seus pais – tendo em vista que muitos jamais tinham ido ao teatro, 
parques ou exposições. Os depoimentos dos leitores são emocionantes!  
 
Todo mundo sabe: não é fácil sair de casa com crianças. Nossas cidades não são construídas para as crianças, o 
deslocamento é difícil e muitos locais não são receptivos às famílias com crianças. Isso faz com que as mães se 
isolem na primeira infância e, lembrando que 51% das mulheres são demitidas após a licença maternidade, vemos 
os casos de depressão materna crescerem e crianças o dia todo no celular/TV. Já sabemos que a exposição à 
tecnologia na primeira infância pode causar consequências terríveis - de miopia a problemas de desenvolvimento. 
 
Dessa forma, esta entidade, merece receber a Medalha Amigo da Primeira Infância, visto que, nos dias atuais, é a 
maior plataforma de lazer infantil do Estado de SP, com mais de 1 milhão de seguidores e mais de 2 milhões de 
usuários. O projeto piloto foi implementado com sucesso em SP e agira busca expandir nacionalmente para ajudar 
crianças de todo o Brasil a terem o direito ao brincar - já garantido no ECA -  respeitando, e colaborando com as 
políticas publicas, para que as cidades acolham melhor seus pequenos cidadãos. E ainda, possuem um sistema 
exclusivo com geolocalização e processos para garantir confiabilidade e segurança das informações, com conteúdo 
diferenciado inclusive para atender crianças com necessidades especiais. 
 
Acelerado pela Startup Farm e depois pela B2Mammy/Huggies, premiado no “ World Summit Awards”, maior prêmio 
de iniciativas digitais do mundo, membro do Google News, do  “Google Maps Verified Accounts” e uma das dez 
empresas apoiadas no Brasil pelo "Google News Initiative 2021”. 
 
VIDEO 1 minuto - COMO FUNCIONA o APP 
Revista Crescer -"App brasileiro incentiva pais e crianças a saírem de casa” 
Revista Exame: Conheça as 10 startups de conteúdo que conquistaram o Google no Brasil 
Facebook |  Instagram | YouTube | Site 

Documento assinado por: Dep. FAUSTO PINATO
Selo digital de segurança: 2022-LKEV-JDBX-XZVU-XWBN.

                                                           

 
 

 
 
Parlamentar indicante  Paulo Teixeira    Partido/UF   PT/SP 

   

 
 
Indicado(a) 
São Paulo para Crianças - Turismo inteligente e inclusivo : http://saopauloparacriancas.com.br 
 
Atividade que exerce 
Premiado pela ONU/Google, SP Crianças é uma solução inédita para smart cities: gera impacto 
imediato na primeira infância, garantindo às crianças o direito ao brincar.  
 
Cidade/UF 
SÃO PAULO - SP  
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
Solução inédita para smart cities que gera impacto imediato na primeira infância e fomenta o setor de Turismo e 
Cultura, além de potencializar o uso dos equipamentos públicos de lazer, valorizando os investimentos públicos. 
Premiado pela ONU e Google, mapeamos lugares “child friendly”, promovendo a inclusão das crianças e mães na 
sociedade, principalmente na primeira infância, além de combater o movimento “Child Free”, que cresce 
assustadoramente no mundo. 
 
Com nossa ajuda, milhares de mulheres desbravam SP com seus filhos, que terão uma infância mais rica em 
experiências e com menos telas, A camada mais carente da população consegue ter oportunidades de diversão, 
lazer e cultura que sequer imaginavam ter acesso. Geramos “inúmeras primeiras vezes” para as crianças e seus 
pais - muitos jamais tinham ido ao teatro, parques ou exposições. Os depoimentos dos leitores são emocionantes!  
 
Todo mundo sabe: não é fácil sair de casa com crianças. Nossas cidades não são construídas para as crianças, o 
deslocamento é difícil e muitos locais não são receptivos às famílias com crianças. Isso faz com que as mães se 
isolem na primeira infância e, lembrando que 51% das mulheres são demitidas após a licença maternidade, vemos 
os casos de depressão materna crescerem e crianças o dia todo no celular/TV. Já sabemos que a exposição à 
tecnologia na primeira infância pode causar consequências terríveis - de miopia a problemas de desenvolvimento. 
 
Estamos mudando esse cenário! Hoje somos a maior plataforma de lazer infantil do Estado de SP, com mais de 1 
milhão de seguidores e mais de 2 milhões de usuários na plataforma. O projeto piloto foi implementado com sucesso 
em SP e agora queremos expandir nacionalmente para ajudar crianças de todo o Brasil a terem o direito ao brincar  
- já garantido no ECA -  respeitado, e colaborar com políticas publicas para que as cidades acolham melhor seus 
pequenos cidadãos.  Temos um sistema exclusivo com geolocalização, e processos para garantir confiabilidade e 
segurança das informações, com conteúdo diferenciado inclusive para atender crianças com necessidades 
especiais. 
 
Acelerado pela Startup Farm e depois pela B2Mammy/Huggies, premiado no “ World Summit Awards”, maior prêmio 
de iniciativas digitais do mundo, membro do Google News, do  “Google Maps Verified Accounts” e uma das dez 
empresas apoiadas no Brasil pelo "Google News Initiative 2021”. 
VIDEO 1 minuto - COMO FUNCIONA o APP 
Revista Crescer -"App brasileiro incentiva pais e crianças a saírem de casa” 
Revista Exame: Conheça as 10 startups de conteúdo que conquistaram o Google no Brasil 
Facebook |  Instagram | YouTube | Site 

Documento assinado por: Dep. PAULO TEIXEIRA
Selo digital de segurança: 2022-SEYY-CFZR-JKXY-AHKC.

                                                           

!
 

Parlamentar indicante      Partido/UF 

Indicado(a) 
São Paulo para Crianças - Turismo inteligente e inclusivo : http://
saopauloparacriancas.com.br 

Atividade que exerce 
Premiado pela ONU/Google, SP Crianças é uma solução inédita para smart cities: gera impacto 
imediato na primeira infância, garantindo às crianças o direito ao brincar.  

Cidade/UF 
SÃO PAULO - SP  

Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
Solução inédita para smart cities que gera impacto imediato na primeira infância e fomenta o setor de Turismo e 
Cultura, além de potencializar o uso dos equipamentos públicos de lazer, valorizando os investimentos públicos. 
Premiado pela ONU e Google, mapeamos lugares “child friendly”, promovendo a inclusão das crianças e mães na 
sociedade, principalmente na primeira infância, além de combater o movimento “Child Free”, que cresce 
assustadoramente no mundo. 

Com nossa ajuda, milhares de mulheres desbravam SP com seus filhos, que terão uma infância mais rica em 
experiências e com menos telas, A camada mais carente da população consegue ter oportunidades de diversão, 
lazer e cultura que sequer imaginavam ter acesso. Geramos “inúmeras primeiras vezes” para as crianças e seus 
pais - muitos jamais tinham ido ao teatro, parques ou exposições. Os depoimentos dos leitores são emocionantes!  

Todo mundo sabe: não é fácil sair de casa com crianças. Nossas cidades não são construídas para as crianças, o 
deslocamento é difícil e muitos locais não são receptivos às famílias com crianças. Isso faz com que as mães se 
isolem na primeira infância e, lembrando que 51% das mulheres são demitidas após a licença maternidade, vemos 
os casos de depressão materna crescerem e crianças o dia todo no celular/TV. Já sabemos que a exposição à 
tecnologia na primeira infância pode causar consequências terríveis - de miopia a problemas de desenvolvimento. 

Estamos mudando esse cenário! Hoje somos a maior plataforma de lazer infantil do Estado de SP, com mais de 1 
milhão de seguidores e mais de 2 milhões de usuários na plataforma. O projeto piloto foi implementado com sucesso 
em SP e agora queremos expandir nacionalmente para ajudar crianças de todo o Brasil a terem o direito ao brincar  
- já garantido no ECA -  respeitado, e colaborar com políticas publicas para que as cidades acolham melhor seus 
pequenos cidadãos. 

Temos um sistema exclusivo com geolocalização, e processos para garantir confiabilidade e segurança das 
informações, com conteúdo diferenciado inclusive para atender crianças com necessidades especiais. 

Acelerado pela Startup Farm e depois pela B2Mammy/Huggies, premiado no “ World Summit Awards”, maior prêmio 
de iniciativas digitais do mundo, membro do Google News, do  “Google Maps Verified Accounts” e uma das dez 
empresas apoiadas no Brasil pelo "Google News Initiative 2021”. 

VIDEO 1 minuto - COMO FUNCIONA o APP 
Revista Crescer -"App brasileiro incentiva pais e crianças a saírem de casa” 
Revista Exame: Conheça as 10 startups de conteúdo que conquistaram o Google no Brasil 
Facebook |  Instagram | YouTube | Site

DEPUTADA RENATA ABREU PODEMOS - SP 

Documento assinado por: Dep. RENATA ABREU
Selo digital de segurança: 2022-XHEO-JNVT-UXZW-TFBX.
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Parlamentar indicante      Partido/UF 

FLÁVIA MORAIS  PDT/GO  
 
Indicado(a) 
MAURÍCIO PORFÍRIO ROSA  
 
Atividade que exerce 
DESEMBARGADOR PRESIDENTE DA 5ª CÂMARA CÍVEL  
 
Cidade/UF 
GOIÂNIA-GO 
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
O Desembargador Maurício Porfírio Rosa deve receber a Medalha Amigo da Primeira 
Infância porque durante sua atuação, por quase doze anos, na Vara da Infância e da 
Juventude de Goiânia-GO, em razão de seu brilhantismo como ser humano de coração 
grandioso, idealizou o projeto Anjo da Guarda - – O Direito de toda Criança Crescer em 
Família. Referido projeto visa despertar nas pessoas o ato da adoção ou guarda, ou 
apenas o desejo de ajudar, por meio de apadrinhamento, crianças que vivem em 
abrigos. Desta forma, o Projeto Anjo da Guarda possibilitava a todas as crianças 
abrigadas que passassem férias, datas comemorativas como natal e ano novo, com 
famílias que não podiam adotá-las, mas desejavam passar alguns dias, dando a elas 
momentos felizes. 
  
O projeto Anjo da Guarda foi replicado em diversos municípios do Estado de Goiás. Em 
2009, o projeto ganhou uma premiação  no concurso Experiências em Inovação Social, 
promovido pela Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (Cepal) da 
Organização das Nações Unidas (ONU). 
 
 
 

Documento assinado por: Dep. Flavia Morais
Selo digital de segurança: 2022-RSWP-NQQB-IOMZ-BOGN.
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Parlamentar indicante      Partido/UF 

GENERAL GIRÃO  PL/RN  
 
Indicado(a) 
INSTITUTO RECEBS  
 
Atividade que exerce 
O Instituto ajuda crianças de 0 a 6 anos e familiares vulneráveis, carentes de um 
ensino que as possibilitem melhores condições de vida.  
 
Cidade/UF 
Natal/RN  
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
Diante de um sistema de ensino completamente desestabilizado, o Instituto visou a 
necessidade de implementar urgentemente um novo jeito de ensinar, o que resultou no 
Método RECEBS. Vale ressaltar que esse é o método para que crianças tenham seu 
primeiro contato com a leitura, ou seja, sua inserção no mundo das letras, da imagem, do 
som, da imaginação, da leitura e da escrita. O projeto foi elaborado pelo Instituto Resgate 
da Educação Clássica no Ensino Básico e Superior – RECEBS com o objetivo de oferecer 
um ensino de boa qualidade por meio da Educação Clássica Cristã, a qual permite à 
criança o desenvolvimento de aptidões que o ajudam em sua formação do caráter, 
desenvolvimento das habilidades, bem como sua futura inserção no mercado de trabalho, 
de forma autônoma e produtiva. Com atendimento direto aos familiares oferecendo cursos 
profissionalizantes, oficinas, cestas básicas, atendimento jurídico, dentre outros. O público-
alvo são crianças, de todas as idades, mas sim, as de 0 a 6 anos, e familiares vulneráveis, 
carentes de um ensino que as possibilitem melhores condições econômicas e sociais, bem 
como a formação do caráter humano quanto a valorização de Deus e da família no RN, 
inicialmente, na cidade de Natal. É gratificante notar o desenvolvimento das crianças que lá 
estão e o interesse pelos estudos e aquisição do conhecimento. As mesmas já se mostram 
comprometidas na realização de suas atividades, tanto no Instituto RECEBS quanto em 
casa ou mesmo em outros espaços sociais que frequentam. A relação professor/tutor e 
alunos se tornou mais sólida. O respeito mútuo e os valores morais ensinados e 
vivenciados no Instituto se estendem às famílias e locais que costumam frequentar. O 
trabalho do Instituto RECEBS não tem tempo finito, tendo em vista que a educação 
humana e o ensino acadêmico são contínuos.  
 
 

Documento assinado por: Dep. General Girao
Selo digital de segurança: 2022-YWWZ-MSOC-DGRJ-MCPW.
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Parlamentar indicante      Partido/UF 

GENERAL PETERNELLI  UNIÃO/SP  
 
Indicado(a) 
Plinio de Oliveira Macedo Junior  
 
Atividade que exerce 
gestor escolar,  professor de artes, pedagogo, contador de histórias, 
artista plástico e ator, entusiasta pela educação  
 
Cidade/UF 
Taubaté/sp  
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
Plinio de Oliveira Macedo Junior, nascido na cidade de Taubaté – SP  é 
gestor escolar,  professor de artes, pedagogo, contador de histórias, artista 
plástico e ator, entusiasta da primeira infância, que busca, por meio da 
ludicidade, criatividade e protagonismo das crianças. Em parceria com a 
comunidade, com a Secretaria Municipal de Educação e com “amigos da 
educação”, proporcionou a periferia de Taubaté uma “Escola Viva” por 
meio de uma educação de qualidade e acolhimento à primeira infância. Em 
2020 foi classificado em 4º lugar no Prêmio Educa Week na categoria 
Gestão educacional - Escola Pública, com experiências no período da 
COVID-19, recriando o ambiente alfabetizador em desenhos inspirados 
nos livros LER E ESCREVER do Governo do Estado de São Paulo.  
 
 
 

Documento assinado por: Dep. GENERAL PETERNELLI
Selo digital de segurança: 2022-PVCD-NZTT-KICE-FIPQ.
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Parlamentar indicante      Partido/UF 

Geninho Zuliani  União*/SP  
 
Indicado(a) 
VITAL DIDONET  
 
Atividade que exerce 
Advocacy pela Primeira Infãncia, visando à defesa dos direitos da criança de 0 a 6 anos de 
idade, assessorando a Rede Nacional Primeira Infância nos assuntos legislativos e na área das 
políticas públicas pela Primeira Infância  
 
Cidade/UF 
Brasilia, DF  
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
Vem atuando na defesa e promoção das crianças e na afirmação dos seus dirietos desde os 
anos 70 do século passado, tendo sido coordenador da Comissão Nacional Criança e 
Constituinte, que mobilizou centenas de entidades do governo e da sociedade para incluir os 
direitos da criança no texto da Constituição  Federal. É um dos fundadores da Rede Naciona 
Primeira Infância (2007). Coordenou e  mobilizou ampla participação social e escuta das 
crianças na elaboração do Plano Nacional Primeira Infância - PNPI 2020-2022 e de sua revisão 
e atualização para o período 2020-2022, com ampla participação social e a escuta das 
crianças. Vem atuando intensamente na criação de iniciativas municipais para a elaboração 
dos seus Planos Municpais pela Primeira Infância, também abrangentes de todos os direitros 
da criança, com abordagem intersetorial e visão de longo prazo. Assessorou o autor e o relator 
do projeto de Lei (PL 6.998/2013) que deu origem ao Marco Legal da Primeira Infância (Lei nº 
13.257/2016, buscando a mais ampla participação do governo e da sociedade na definição do 
seu conteúdo e vem atuando em várias frentes visando à implementação dessa lei inovadora e 
promotora da cultura do cuidado das crianças. 
 
 

Documento assinado por: Dep. GENINHO ZULIANI
Selo digital de segurança: 2022-ETXP-BEZA-HYFO-MKWB.
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Parlamentar indicante      Partido/UF 

Geovania de Sá  PSDB/SC  
 
Indicado(a) 
Associaçao Feminina de Assistência Social de Criciúma - AFASC  
 
Atividade que exerce 
Proporciona uma prática educativa de qualidade, vinculando o cuidar e educar, 
construindo de forma justa uma sociedade democrática e inclusiva. 
 
...por meio de competências do educando, assegurando o processo de 
aprendizagem e desenvolvimento.  
 
Cidade/UF 
Criciúma/SC  
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
Em setembro de 1974, a AFASC iniciou recreacão orientada para 23 crianças, 
denominada CROI – Centro de Recreação e Orientação Infantil. Em 1979, os CROI´s 
se trasnformaram em creches-casulo. Durantes 3 horas diárias eram desenvolvidas 
atividades recreativas sob aspectos bio-psico-social e recebiam merenda escolar.  
Hoje, a AFASC atende 39 CEIs – Centro de Educação Infantil, distribuídos por todas as 
regiões de Criciúma, atendendo mais de 6 mil crianças, em periodo integral e parcial, 
com idade entre 3 meses e 4 anos e 11 meses. Sabendo que é na infância que se 
formam o caráter e os valores humanos, o que respalda a importância da educação 
infantil, a qual tem por objetivo promover o desenvolvimento integral das crianças, a 
AFASC prima por uma educação pública de qualidade, com excelência na 
infraestrutura e ênfase em uma proposta pedagógica que possibilita a aprendizagem e 
o desenvolvimento por meio de atividades diversificadas que estimulam e desafiam as 
crianças. Os 39 CEIs são coordenados pelo Departamento de Educação Infantil (DEI), 
que é constituído por: coordenadora, orientadoras pedagógicas, juntamente com a 
equipe multiprofissional: professora de educação física, psicóloga, fonoaudióloga, 
fisioterapeuta, dentista e nutricionista, as quais contribuem com o trabalho das 
gestoras, professoras e funcionárias, bem como realizam o atendimento qualificado às 
crianças na sua área respectiva.                                                                                         
 
 

Documento assinado por: Dep. Geovania de Sa
Selo digital de segurança: 2022-QFIT-RGZE-ACUJ-HWDL.
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Parlamentar indicante      Partido/UF 

Gilberto Abramo  Republicanos - MG  
 
Indicado(a) 
Zeiza Matildes da Silva  
 
Atividade que exerce 
Fundou em 2015 a ONG Zeiza Dojo e se dedica desde então a acolher crianças com 
deficiência; em especial, as autistas, enxergando nelas muito mais que limitações, mas 
potencialidades, dons, talentos e capacidades.  
 
Cidade/UF 
Uberlandia-MG  
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
Fundadora e idealizadora da ONG ZEIZA DOJO, Formada em Administração de Empresas, 
Pós graduada em Gestão Financeira, Perícia, Controladoria e Auditoria, Professora 
Universitária, professora de Karate, gestora, palestrante, redatora de projetos sociais, mãe e 
esposa dedicada. 
Seu olhar humanitário, por experiências próprias vividas, a despeito de todas as dificuldades e 
obstáculos, a vocacionou, a ver dentre aqueles que vivem a primeira infância, uma 
oportunidade de dedicação às crianças em vulnerabilidade social, frequentemente rejeitadas 
socialmente. 
Por ser mãe de um garoto com deficiência, hoje adolescente, buscou amparar as crianças com 
deficiência; em especial, as autistas, enxergando neles mais que limitações, mas 
potencialidades, dons, talentos e capacidades. 
Foi ai que ela criou a Associação Zeiza Dojo, em 2015, na cidade de Uberlândia/MG, que visa 
criar oportunidades de promoção social e espaços de inclusão para crianças com deficiências, 
para pessoas em vulnerabilidade econômica e outras crianças/pessoas, que embora não 
pertencessem a estes grupos, fossem simpatizantes em colaborar na realização das ações 
desse projeto. 
Inicialmente o projeto funcionava na garagem da sua própria residência com aulas de Karate, 
mas após um tempo o espaço ficou pequeno e Zeiza demoliu sua casa de morada para dar 
lugar a uma sede estruturada que passou a comportar atividades de balé, dança do ventre, 
pilates, reuniões familiares, terapias. Hoje a sede é um prédio cedido pelo Município de 
Uberlândia, onde novas atividades foram acrescidas, como cursos de capacitação para 
emprego e renda, produção e distribuição de refeições prontas, atendimentos 
psicoterapêuticos, pedagógicos, para as crianças atendidas na ONG. 
Durante a pandemia, com o significativo aumento de vulnerabilidade econômica das crianças e 
famílias atendidas na ONG, iniciaram a distribuição de CESTAS BASICAS emergenciais, 
ultrapassando mais de 230 toneladas para as mais de 5000 famílias atendidas na ONG. 
 

Documento assinado por: Dep. GILBERTO ABRAMO
Selo digital de segurança: 2022-OCOM-LZQG-OWIN-CXVF.
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Parlamentar indicante      Partido/UF 

JOSÉ MÁRIO SCHREINER  MDB/GO  
 
Indicado(a) 
Maria das Graças Landim de Carvalho Caiado  
 
Atividade que exerce 
Primeira-dama do Estado de Goiás, Presidente do Grupo Técnico Social de Goiás e Presidente 
de Honra da Organização das Voluntárias de Goiás.  
 
Cidade/UF 
Goiânia/GO  
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
Como presidente de honra da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e presidente do 
Grupo Técnico Social de Goiás, a primeira-dama do Estado de Goiás, Gracinha Caiado, tem 
realizado um trabalho proeminente na defesa da primeira infância em todo o Estado. Entre os 
projetos de destaque criados pelo Governo de Goiás na área social, está o Mães de Goiás, 
programa de transferência de renda focado justamente na primeira infância. A ação garante 
renda extra de R$ 250 mensais a mulheres em vulnerabilidade social com filhos de até seis 
anos de idade para a compra de remédios e mantimentos. O programa foi pensado para 
atender às crianças goianas que ainda não alcançaram a idade escolar e, logo, não contam 
com a segurança alimentar advinda da merenda.  
 
Além disso, na presidência da OVG, Gracinha Caiado comanda projetos importantes dentro da 
defesa da primeira infância. O Programa Meninas de Luz, por exemplo, oferece amparo a 
gestantes em situação de vulnerabilidade social, com idade de até 21 anos. As adolescentes e 
jovens recebem apoio desde o pré-natal até o bebê completar um ano de vida. Já o Natal do 
Bem promove momentos de solidariedade na data mais encantada do ano com a entrega de 
brinquedos às crianças goianas em vulnerabilidade de todos os 246 municípios do Estado. A 
OVG também produz enxovais para bebês para doar às futuras mães que não têm condições 
financeiras de adquirirem as primeiras roupas de seus filhos. O kit tem 15 peças produzidas em 
malha 100% algodão para garantir mais conforto ao bebê e durabilidade às roupas.  
 
Vale lembrar que, além das ações voltadas especificamente para a primeira infância, todo o 
trabalho social do Governo de Goiás, comandado por Gracinha Caiado, é focado na 
emancipação social dos goianos e tem como objetivo garantir direitos e condições mais dignas 
de existência a todos os integrantes do núcleo familiar, incluindo crianças em seus primeiros 
anos de vida. 
 
 

Documento assinado por: Dep. JOSE MARIO SCHREINER
Selo digital de segurança: 2022-LGPC-ENEN-TFLF-XVWJ.
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Parlamentar indicante Partido/UF 
LEANDRE DAL PONTE PSD-PR. 
 
Indicado(a) 
IVÂNIA GHESTI 
 
Atividade que exerce 
Servidora pública. Implementação do Marco Legal da Primeira Infância, a partir do Pacto Nacional pela 
Primeira Infância, coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça, entre outros. 
 
Cidade/UF 
BRASÍLIA-DF. 
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
Ivânia atua na área de direitos da criança desde 1999, quando iniciou sua carreira de Analista 
Judiciária – Especialidade Psicologia, no Tribunal de Justiça da Infância e Juventude e criou 
metodologias inovadoras como Pré-Natal da Adoção, defendendo tese de doutorado nessa 
área e impactando no aprimoramento da legislação brasileira concernente à adoção de 
crianças e adolescentes. Tornou-se especialista em redes sociais, Justiça da Infância e 
Juventude, e Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância. A partir de sua 
vasta experiência e compromisso ético, passou a se destacar como articuladora de ações 
entre os vários Poderes e organizações da Sociedade Civil, em prol da garantia da prioridade 
absoluta dos direitos das crianças.  
Principalmente, desde 2013, Ivânia passou a se dedicar diuturnamente à promoção dos 
direitos das crianças na primeira infância, tendo atuado como assessora da Frente 
Parlamentar da Primeira Infância na construção e aprovação do Marco Legal da Primeira 
Infância (2013 a 2016), em seguida como assessora na criação do Programa Criança Feliz 
junto ao Ministério de Desenvolvimento Social; como assessora na implementação do Marco 
Legal da Primeira Infância no Sistema Único de Assistência Social, junto ao Ministério da 
Cidadania; como assessora especial do Ministro da Justiça na estruturação do movimento 
que resultou na criação do Pacto Nacional pela Primeira Infância, que representa desde 2019 
uma estratégia inédita de integração interinstitucional em prol da efetiva implementação da 
Lei 13.257/2016 com extensiva participação do Poder Judiciário e demais atores do Sistema 
de Justiça. 
A indicada é reconhecida no País e no exterior como importante especialista no tema da 
primeira infância, com especial habilidade na promoção da intersetorialidade e desenho de 
ações estratégicas, tendo idealizado e executado a obra “Avanços do Marco Legal da 
Primeira Infância”, publicada pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos 
Deputados (disponível em: https://www2.camara.leg.br/a-
camara/estruturaadm/altosestudos/pdf/obra-avancos-do-marco-legal-da-primeira-infancia), 
e contribuído para realização dos seminários internacionais do Marco Legal da Primeira 
Infância realizados na Câmara dos Deputados  desde 2014, assim como para criação dos 
Diálogos com Especialistas, realizados pela Frente Parlamentar da Primeira Infância. 
Também colabora com os GTs interinstitucionais promovidos pela Frente Parlamentar e 
demais demandas dos signatários do Pacto Nacional. 
Junto ao Conselho Nacional de Justiça, participou da execução das várias ações do Pacto 
Nacional pela Primeira Infância, que conta hoje com quase 300 signatários, envolvendo 
instituições de todo Sistema de Justiça, Executivo, Parlamento e Sociedade Civil Organizada. 
Em especial, dedicou-se à organização dos seminários em todas as regiões do Brasil e à 
construção do curso Marco Legal da Primeira Infância para todo Sistema de Garantia de 
Direitos. Graças ao trabalho realizado, encontra-se hoje em construção a Política Judiciária 
Nacional para a Primeira Infância e tem-se ampliado a formação de comitês intersetoriais e 
elaboração de planos municipais e estaduais pela primeira infância, com apoio de 
autoridades do Sistema de Justiça e outros atores mobilizados a partir do Pacto Nacional. 
 
 
 

Documento assinado por: Dep. Leandre
Selo digital de segurança: 2022-IZNC-YKQZ-TGHI-MROW.

 
 
Parlamentar indicante Partido/UF 
LEANDRE DAL PONTE PSD-PR. 
 
Indicado(a) 
IVÂNIA GHESTI 
 
Atividade que exerce 
Servidora pública. Implementação do Marco Legal da Primeira Infância, a partir do Pacto Nacional pela 
Primeira Infância, coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça, entre outros. 
 
Cidade/UF 
BRASÍLIA-DF. 
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
Ivânia atua na área de direitos da criança desde 1999, quando iniciou sua carreira de Analista 
Judiciária – Especialidade Psicologia, no Tribunal de Justiça da Infância e Juventude e criou 
metodologias inovadoras como Pré-Natal da Adoção, defendendo tese de doutorado nessa 
área e impactando no aprimoramento da legislação brasileira concernente à adoção de 
crianças e adolescentes. Tornou-se especialista em redes sociais, Justiça da Infância e 
Juventude, e Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância. A partir de sua 
vasta experiência e compromisso ético, passou a se destacar como articuladora de ações 
entre os vários Poderes e organizações da Sociedade Civil, em prol da garantia da prioridade 
absoluta dos direitos das crianças.  
Principalmente, desde 2013, Ivânia passou a se dedicar diuturnamente à promoção dos 
direitos das crianças na primeira infância, tendo atuado como assessora da Frente 
Parlamentar da Primeira Infância na construção e aprovação do Marco Legal da Primeira 
Infância (2013 a 2016), em seguida como assessora na criação do Programa Criança Feliz 
junto ao Ministério de Desenvolvimento Social; como assessora na implementação do Marco 
Legal da Primeira Infância no Sistema Único de Assistência Social, junto ao Ministério da 
Cidadania; como assessora especial do Ministro da Justiça na estruturação do movimento 
que resultou na criação do Pacto Nacional pela Primeira Infância, que representa desde 2019 
uma estratégia inédita de integração interinstitucional em prol da efetiva implementação da 
Lei 13.257/2016 com extensiva participação do Poder Judiciário e demais atores do Sistema 
de Justiça. 
A indicada é reconhecida no País e no exterior como importante especialista no tema da 
primeira infância, com especial habilidade na promoção da intersetorialidade e desenho de 
ações estratégicas, tendo idealizado e executado a obra “Avanços do Marco Legal da 
Primeira Infância”, publicada pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos 
Deputados (disponível em: https://www2.camara.leg.br/a-
camara/estruturaadm/altosestudos/pdf/obra-avancos-do-marco-legal-da-primeira-infancia), 
e contribuído para realização dos seminários internacionais do Marco Legal da Primeira 
Infância realizados na Câmara dos Deputados  desde 2014, assim como para criação dos 
Diálogos com Especialistas, realizados pela Frente Parlamentar da Primeira Infância. 
Também colabora com os GTs interinstitucionais promovidos pela Frente Parlamentar e 
demais demandas dos signatários do Pacto Nacional. 
Junto ao Conselho Nacional de Justiça, participou da execução das várias ações do Pacto 
Nacional pela Primeira Infância, que conta hoje com quase 300 signatários, envolvendo 
instituições de todo Sistema de Justiça, Executivo, Parlamento e Sociedade Civil Organizada. 
Em especial, dedicou-se à organização dos seminários em todas as regiões do Brasil e à 
construção do curso Marco Legal da Primeira Infância para todo Sistema de Garantia de 
Direitos. Graças ao trabalho realizado, encontra-se hoje em construção a Política Judiciária 
Nacional para a Primeira Infância e tem-se ampliado a formação de comitês intersetoriais e 
elaboração de planos municipais e estaduais pela primeira infância, com apoio de 
autoridades do Sistema de Justiça e outros atores mobilizados a partir do Pacto Nacional. 
 
 
 

Documento assinado por: Dep. Leandre
Selo digital de segurança: 2022-IZNC-YKQZ-TGHI-MROW.

 
 
Parlamentar indicante Partido/UF 
LEANDRE DAL PONTE PSD-PR. 
 
Indicado(a) 
IVÂNIA GHESTI 
 
Atividade que exerce 
Servidora pública. Implementação do Marco Legal da Primeira Infância, a partir do Pacto Nacional pela 
Primeira Infância, coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça, entre outros. 
 
Cidade/UF 
BRASÍLIA-DF. 
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
Ivânia atua na área de direitos da criança desde 1999, quando iniciou sua carreira de Analista 
Judiciária – Especialidade Psicologia, no Tribunal de Justiça da Infância e Juventude e criou 
metodologias inovadoras como Pré-Natal da Adoção, defendendo tese de doutorado nessa 
área e impactando no aprimoramento da legislação brasileira concernente à adoção de 
crianças e adolescentes. Tornou-se especialista em redes sociais, Justiça da Infância e 
Juventude, e Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância. A partir de sua 
vasta experiência e compromisso ético, passou a se destacar como articuladora de ações 
entre os vários Poderes e organizações da Sociedade Civil, em prol da garantia da prioridade 
absoluta dos direitos das crianças.  
Principalmente, desde 2013, Ivânia passou a se dedicar diuturnamente à promoção dos 
direitos das crianças na primeira infância, tendo atuado como assessora da Frente 
Parlamentar da Primeira Infância na construção e aprovação do Marco Legal da Primeira 
Infância (2013 a 2016), em seguida como assessora na criação do Programa Criança Feliz 
junto ao Ministério de Desenvolvimento Social; como assessora na implementação do Marco 
Legal da Primeira Infância no Sistema Único de Assistência Social, junto ao Ministério da 
Cidadania; como assessora especial do Ministro da Justiça na estruturação do movimento 
que resultou na criação do Pacto Nacional pela Primeira Infância, que representa desde 2019 
uma estratégia inédita de integração interinstitucional em prol da efetiva implementação da 
Lei 13.257/2016 com extensiva participação do Poder Judiciário e demais atores do Sistema 
de Justiça. 
A indicada é reconhecida no País e no exterior como importante especialista no tema da 
primeira infância, com especial habilidade na promoção da intersetorialidade e desenho de 
ações estratégicas, tendo idealizado e executado a obra “Avanços do Marco Legal da 
Primeira Infância”, publicada pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos 
Deputados (disponível em: https://www2.camara.leg.br/a-
camara/estruturaadm/altosestudos/pdf/obra-avancos-do-marco-legal-da-primeira-infancia), 
e contribuído para realização dos seminários internacionais do Marco Legal da Primeira 
Infância realizados na Câmara dos Deputados  desde 2014, assim como para criação dos 
Diálogos com Especialistas, realizados pela Frente Parlamentar da Primeira Infância. 
Também colabora com os GTs interinstitucionais promovidos pela Frente Parlamentar e 
demais demandas dos signatários do Pacto Nacional. 
Junto ao Conselho Nacional de Justiça, participou da execução das várias ações do Pacto 
Nacional pela Primeira Infância, que conta hoje com quase 300 signatários, envolvendo 
instituições de todo Sistema de Justiça, Executivo, Parlamento e Sociedade Civil Organizada. 
Em especial, dedicou-se à organização dos seminários em todas as regiões do Brasil e à 
construção do curso Marco Legal da Primeira Infância para todo Sistema de Garantia de 
Direitos. Graças ao trabalho realizado, encontra-se hoje em construção a Política Judiciária 
Nacional para a Primeira Infância e tem-se ampliado a formação de comitês intersetoriais e 
elaboração de planos municipais e estaduais pela primeira infância, com apoio de 
autoridades do Sistema de Justiça e outros atores mobilizados a partir do Pacto Nacional. 
 
 
 

Documento assinado por: Dep. Leandre
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Parlamentar indicante Partido/UF 
LEANDRE DAL PONTE PSD-PR. 
 
Indicado(a) 
IVÂNIA GHESTI 
 
Atividade que exerce 
Servidora pública. Implementação do Marco Legal da Primeira Infância, a partir do Pacto Nacional pela 
Primeira Infância, coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça, entre outros. 
 
Cidade/UF 
BRASÍLIA-DF. 
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
Ivânia atua na área de direitos da criança desde 1999, quando iniciou sua carreira de Analista 
Judiciária – Especialidade Psicologia, no Tribunal de Justiça da Infância e Juventude e criou 
metodologias inovadoras como Pré-Natal da Adoção, defendendo tese de doutorado nessa 
área e impactando no aprimoramento da legislação brasileira concernente à adoção de 
crianças e adolescentes. Tornou-se especialista em redes sociais, Justiça da Infância e 
Juventude, e Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância. A partir de sua 
vasta experiência e compromisso ético, passou a se destacar como articuladora de ações 
entre os vários Poderes e organizações da Sociedade Civil, em prol da garantia da prioridade 
absoluta dos direitos das crianças.  
Principalmente, desde 2013, Ivânia passou a se dedicar diuturnamente à promoção dos 
direitos das crianças na primeira infância, tendo atuado como assessora da Frente 
Parlamentar da Primeira Infância na construção e aprovação do Marco Legal da Primeira 
Infância (2013 a 2016), em seguida como assessora na criação do Programa Criança Feliz 
junto ao Ministério de Desenvolvimento Social; como assessora na implementação do Marco 
Legal da Primeira Infância no Sistema Único de Assistência Social, junto ao Ministério da 
Cidadania; como assessora especial do Ministro da Justiça na estruturação do movimento 
que resultou na criação do Pacto Nacional pela Primeira Infância, que representa desde 2019 
uma estratégia inédita de integração interinstitucional em prol da efetiva implementação da 
Lei 13.257/2016 com extensiva participação do Poder Judiciário e demais atores do Sistema 
de Justiça. 
A indicada é reconhecida no País e no exterior como importante especialista no tema da 
primeira infância, com especial habilidade na promoção da intersetorialidade e desenho de 
ações estratégicas, tendo idealizado e executado a obra “Avanços do Marco Legal da 
Primeira Infância”, publicada pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos 
Deputados (disponível em: https://www2.camara.leg.br/a-
camara/estruturaadm/altosestudos/pdf/obra-avancos-do-marco-legal-da-primeira-infancia), 
e contribuído para realização dos seminários internacionais do Marco Legal da Primeira 
Infância realizados na Câmara dos Deputados  desde 2014, assim como para criação dos 
Diálogos com Especialistas, realizados pela Frente Parlamentar da Primeira Infância. 
Também colabora com os GTs interinstitucionais promovidos pela Frente Parlamentar e 
demais demandas dos signatários do Pacto Nacional. 
Junto ao Conselho Nacional de Justiça, participou da execução das várias ações do Pacto 
Nacional pela Primeira Infância, que conta hoje com quase 300 signatários, envolvendo 
instituições de todo Sistema de Justiça, Executivo, Parlamento e Sociedade Civil Organizada. 
Em especial, dedicou-se à organização dos seminários em todas as regiões do Brasil e à 
construção do curso Marco Legal da Primeira Infância para todo Sistema de Garantia de 
Direitos. Graças ao trabalho realizado, encontra-se hoje em construção a Política Judiciária 
Nacional para a Primeira Infância e tem-se ampliado a formação de comitês intersetoriais e 
elaboração de planos municipais e estaduais pela primeira infância, com apoio de 
autoridades do Sistema de Justiça e outros atores mobilizados a partir do Pacto Nacional. 
 
 
 

Documento assinado por: Dep. Leandre
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Parlamentar indicante Partido/UF 
LEANDRE DAL PONTE PSD-PR. 
 
Indicado(a) 
IVÂNIA GHESTI 
 
Atividade que exerce 
Servidora pública. Implementação do Marco Legal da Primeira Infância, a partir do Pacto Nacional pela 
Primeira Infância, coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça, entre outros. 
 
Cidade/UF 
BRASÍLIA-DF. 
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
Ivânia atua na área de direitos da criança desde 1999, quando iniciou sua carreira de Analista 
Judiciária – Especialidade Psicologia, no Tribunal de Justiça da Infância e Juventude e criou 
metodologias inovadoras como Pré-Natal da Adoção, defendendo tese de doutorado nessa 
área e impactando no aprimoramento da legislação brasileira concernente à adoção de 
crianças e adolescentes. Tornou-se especialista em redes sociais, Justiça da Infância e 
Juventude, e Liderança Executiva em Desenvolvimento da Primeira Infância. A partir de sua 
vasta experiência e compromisso ético, passou a se destacar como articuladora de ações 
entre os vários Poderes e organizações da Sociedade Civil, em prol da garantia da prioridade 
absoluta dos direitos das crianças.  
Principalmente, desde 2013, Ivânia passou a se dedicar diuturnamente à promoção dos 
direitos das crianças na primeira infância, tendo atuado como assessora da Frente 
Parlamentar da Primeira Infância na construção e aprovação do Marco Legal da Primeira 
Infância (2013 a 2016), em seguida como assessora na criação do Programa Criança Feliz 
junto ao Ministério de Desenvolvimento Social; como assessora na implementação do Marco 
Legal da Primeira Infância no Sistema Único de Assistência Social, junto ao Ministério da 
Cidadania; como assessora especial do Ministro da Justiça na estruturação do movimento 
que resultou na criação do Pacto Nacional pela Primeira Infância, que representa desde 2019 
uma estratégia inédita de integração interinstitucional em prol da efetiva implementação da 
Lei 13.257/2016 com extensiva participação do Poder Judiciário e demais atores do Sistema 
de Justiça. 
A indicada é reconhecida no País e no exterior como importante especialista no tema da 
primeira infância, com especial habilidade na promoção da intersetorialidade e desenho de 
ações estratégicas, tendo idealizado e executado a obra “Avanços do Marco Legal da 
Primeira Infância”, publicada pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara dos 
Deputados (disponível em: https://www2.camara.leg.br/a-
camara/estruturaadm/altosestudos/pdf/obra-avancos-do-marco-legal-da-primeira-infancia), 
e contribuído para realização dos seminários internacionais do Marco Legal da Primeira 
Infância realizados na Câmara dos Deputados  desde 2014, assim como para criação dos 
Diálogos com Especialistas, realizados pela Frente Parlamentar da Primeira Infância. 
Também colabora com os GTs interinstitucionais promovidos pela Frente Parlamentar e 
demais demandas dos signatários do Pacto Nacional. 
Junto ao Conselho Nacional de Justiça, participou da execução das várias ações do Pacto 
Nacional pela Primeira Infância, que conta hoje com quase 300 signatários, envolvendo 
instituições de todo Sistema de Justiça, Executivo, Parlamento e Sociedade Civil Organizada. 
Em especial, dedicou-se à organização dos seminários em todas as regiões do Brasil e à 
construção do curso Marco Legal da Primeira Infância para todo Sistema de Garantia de 
Direitos. Graças ao trabalho realizado, encontra-se hoje em construção a Política Judiciária 
Nacional para a Primeira Infância e tem-se ampliado a formação de comitês intersetoriais e 
elaboração de planos municipais e estaduais pela primeira infância, com apoio de 
autoridades do Sistema de Justiça e outros atores mobilizados a partir do Pacto Nacional. 
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Parlamentar indicante      Partido/UF 

Lídice da Mata  PSB-BA  
 
Indicado(a) 
VILMA ALVES CABRAL  
 
Atividade que exerce 
Foi Oficial de Projetos de Saúde HIV/AIDS Bahia e Sergipe e Saúde e Coordenação 
Escritório Regional Amazônia e coordenadora do Escritório de Imunização Bahia  
 
Cidade/UF 
Salvador - BA  
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
Em mais de 40 anos de trabalho, Vilma Alves Cabral atuou em iniciativas públicas e privadas, 
nacionais e internacionais, voltadas a políticas públicas, implantação e qualificação de ações 
de assistência e atenção integral da mulher e da criança. Defendeu as crianças como 
prioridade absoluta e atuou junto a entidades governamentais e não governamentais para a 
garantia dos seus direitos, com ênfase na primeira infância, tendo em vista situações de risco e 
vulnerabilidade. Ao longo de sua trajetória profissional e acadêmica, observou a ampliação e 
atenção melhor qualificada, aplicada às mães e crianças na primeira infância, com resultados 
como aumento do incentivo e práticas do aleitamento materno e redução de agravos – redução 
de mortalidades materna e infantil e diminuição da morbidade dos imuno-preveníveis, 
prevalentes na infância. Seu trabalho contribuiu e continua contribuindo para esses resultados, 
entre outros, com destaque para as pesquisas “Diagnósticos de Saúde da Mulher e da Criança” 
em Macapá/AP e Manaus/AM, 1996; Belém/PA, 1995; Rio Branco/AC, 1994; e Sergipe, 1994; 
“Análise situacional do atendimento obstétrico e perinatal na cidade de Salvador/BA (2000); 
“Avaliação situacional do atendimento obstétrico e perinatal no sertão de Alagoas” (2003); 
Avaliação de Competências Familiares na Atenção de Crianças de 0 a 6 anos nos municípios 
de Salvador e Lauro de Freitas/BA, 2007 e Mata de São João/BA, 2007/2008. Atuou na 
certificação de cerca de 20 maternidades da Bahia, Sergipe, Pará, Manaus, Rio Branco e 
Rondônia, como “Hospitais Amigos da Criança”, baseada nas normas da Iniciativa do 
Aleitamento Materno (IHAC); e “Semanas do Bebê em municípios inscritos no Selo Município 
Aprovado”. Publicações: “Políticas Públicas & Diretrizes para o Desenvolvimento Infantil 
Integral e Integrado”, com implantação em Salvador/BA, 2004; “Almanaque da Família 
Brasileira” e kit “Família Brasileira Fortalecida”, com orientações para famílias nos serviços de 
saúde e domicílios; Manual de Unidade Neonatal a Baixo Custo e Manual de Normas para o 
Incentivo ao Aleitamento Materno (Belém/PA, 1998); artigo “Políticas Públicas para a Infância e 
a Adolescência e a Cooperação do UNICEF na Bahia e Sergipe”; livro “Municípios em 
Movimento: Contribuições para o fortalecimento de Políticas Públicas para a Infância e a 
Adolescência no Semiárido - Selo UNICEF Município Aprovado Edição 2009-2012”. 
 

Documento assinado por: Dep. Lidice da Mata
Selo digital de segurança: 2022-FLGU-AXZQ-OPFK-KZRC.
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Parlamentar indicante      Partido/UF 
Lucas Redecker  PSDB/RS  
 
Indicado(a) 
Amparo à Criança com Câncer – AMO Criança  
 
Atividade que exerce 
Presta amparo às crianças de 0 a 5 anos em tratamento de câncer e aos seus familiares, 
promovendo saúde e tratamento à saúde física, psíquica e social.  
 
Cidade/UF 
Novo Hamburgo/RS  
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
 “Às vezes a vida balança a gente, que até pensa que vai cair. Às vezes a gente se desiquilibra, 
precisa de ajuda para reagir. Você tem a mim, também tem alguém para cuidar de tudo para você 
ficar bem. Porque amor é força e aqui a gente tem muito amor para te dar. Porque amor é força!” 
A AMO - Criança merece receber a Medalha porque presta serviços à crianças de 0 a 5 anos de 
oncopediatria, serviço social, psicologia, fisioterapia, nutrição, pedagogia, arteterapia e 
musicoterapia. Também é oportunizado às famílias oficinas e grupos que visam o fortalecimento de 
vínculos e a integração social. São mais de 30 crianças atendidas, mais de 10 projetos e eventos, mais 
de 20 anos de existência com mais de 15 pessoas envolvidas.São oferecidas consultas médicas, 
exames,  encaminhamento para realização do tratamento em hospitais de referência, bem como o 
acompanhamento terapêutico, social, e emocional do paciente e do seu grupo familiar. São 
fornecidos  medicamentos, próteses, suplementos alimentares, transporte e supridas outras demandas 
necessárias ao tratamento. 
Graças as doações da comunidade e ao apoio dos parceiros que a instituição mantém o trabalho e os 
projetos.  
Conta também com o Brechó da AMO, montado através das doações de roupas, calçados e 
acessórios. Além de captar recursos para o tratamento, o brechó se tornou mais uma responsabilidade 
social da instituição. 
Mais um projeto da entidade é o PROJETO SINAIS E SINTOMAS para alertar sobre os sinais e 
sintomas do câncer infanto-juvenil, pois mesmo o câncer infantil ser um assunto difícil, precisa ser de 
conhecimento geral para que estejam alerta aos primeiros sinais e sintomas e aumentar as chances de 
cura em até 70% com qualidade de vida e redução de sequelas. 
Junte-se à AMO CRIANÇA, Amor é Força! Conheça mais o trabalho: amocriança.com.br 
 
 

Documento assinado por: Dep. LUCAS REDECKER
Selo digital de segurança: 2022-MABD-ISKI-MJQN-YTMX.
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Parlamentar indicante: Partido/UF 
Deputada Maria Rosas. Republicanos/SP. 

 
Indicado: 
 
Instituto Jô Clemente (antiga APAE DE SÃO PAULO) - Associação de Pais e Amigos dos 
Excepcionais de São Paulo. 

 
Atividade que exerce: O Instituto Jô Clemente Atua desde o nascimento é pioneiro no 
Teste do Pezinho no Brasil e credenciado pelo Ministério da Saúde como serviço de 
referência em triagem neonatal. Seu laboratório é o maior da América Latina em exames 
realizados. Por meio do Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação, a organização gera e 
dissemina conhecimento científico sobre eficiência intelectual com pesquisas e cursos de 
formação. 

 
Cidade/UF: São Paulo /SP 

 
Por que o indicado deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
 
O Instituto Jô Clemente é uma Organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos, que previne 
e promove a saúde das pessoas com deficiência intelectual, apoia sua inclusão social, incide na 
defesa de seus direitos, produzindo e disseminando conhecimento.  
 
Atua desde o nascimento ao processo de envelhecimento, propiciando o desenvolvimento de 
habilidades e potencialidades que favoreçam a escolaridade e o emprego apoiado, oferece 
assessoria jurídica às famílias acerca dos direitos das pessoas com deficiência intelectual, além 
de efetivar os direitos do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
 
O Instituto é pioneiro no Teste do Pezinho no Brasil e credenciado pelo Ministério da Saúde 
como serviço de referência em triagem neonatal. Seu laboratório é o maior da América Latina 
em exames realizados. Por meio do Centro de Ensino, Pesquisa e Inovação, a organização gera 
e dissemina conhecimento científico sobre eficiência intelectual com pesquisas e cursos de 
formação.  
 
O Teste do pezinho é um exame realizado entre o segundo e o quinto dia do nascimento do 
bebê que consiste na coleta de algumas gotinhas de sangue do calcanhar em papel filtro 
especial.  
 
Dessa forma, o instituto através da realização do exame que tem ação preventiva, permite 
identificar e intervir precocemente doenças no período neonatal. 

Documento assinado por: Dep. MARIA ROSAS
Selo digital de segurança: 2022-CMSB-VMLU-ITJT-VNZQ.

31

31



                                                           

 

 

 
Parlamentar indicante      Partido/UF 
Mariana Carvalho REPUBLICANOS/RO 
 
Indicado(a) 
ASSOCIAÇÃO LUZ DO ALVORECER - ALUZ  
 
Atividade que exerce 
Projetos voltados para a valorização da família, bem-estar familiar, desenvolvimento da criança 
e adolescente e geração de rendas. Objetivo: transformar vidas pelo viés da educação 
 
  
 
Cidade/UF 
PORTO VELHO/RO  
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
O conteúdo não pode ultrapassar esta página 
A Associação Luz do Alvorecer (Aluz), entidade sem fins lucrativos e econômicos que 
tem por objetivo o desenvolvimento social de vulneráveis por meio de acolhimento de 
famílias e indivíduos e de ações educacionais, principalmente na primeira infância, 
culturais e de saúde, proporcionando-lhes condições favoráveis à sustentabilidade de 
renda e isonomia no que respeitam às oportunidades e bem-estar pessoal, familiar e 
comunitário.

Documento assinado por: Dep. MARIANA CARVALHO
Selo digital de segurança: 2022-NJFK-CDLJ-DVGZ-MSVO.
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Parlamentar indicante      Partido/UF 
MARÍLIA ARRAES  PT/PE  
 
Indicado(a) 
ACONCHEGO – Grupo de Apoio à Convivencia Familiar e Comunitária  
 
Atividade que exerce 
Desenvolvimento de tecnologias sociais e execução de políticas públicas voltadas para a 
garantia e defesa dos direitos da criança e do adolescente, especialmente daqueles que se 
encontram em medida protetiva de acolhimento.  
 
Cidade/UF 
Brasília/DF  
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
 O Aconchego trabalha há mais de duas décadas fomentando espaços de fala e escuta para a 
infância e, a partir da análise das demandas apresentadas investe no desenvolvimento de 
tecnologias sociais de relevância para a garantia e defesa de direitos desse público. Ao longo 
desse período de atuação conseguiu olhar para as peculiaridades do desenvolvimento e da 
necessidade de investimento amplo na primeira infância, especialmente nos casos de vivência 
de algum tipo de violação de direitos. Por essa razão foi pioneira no DF na execução do serviço 
de família acolhedora, buscando assim dirimir os possíveis efeitos das violências vividas e as 
potenciais sequelas da institucionalização. Realiza também um amplo trabalho com famílias 
constituídas pela via da adoção, com enfoque no respeito ao tempo e à história de cada criança 
e de cada família.  Trabalhar com a primeira infância a partir do reconhecimento do respeito, 
vínculo e da afetividade como recursos imprescindíveis na ação com a infância é marca 
registrada do Aconchego e a partir do compromisso com esse paradigma, tem conseguido 
operar mudanças significativas na realidade do Distrito Federal. Tanto pela via da execução 
direta, como pelo amplo trabalho de formação com as equipes interprofissionais, trabalho que 
se estrutura a partir da compreensão da necessidade de um olhar técnico e de qualidade para 
as ações desenvolvidas.conteúdo não pode ultrapassar esta página 
 
 

Documento assinado por: Dep. Marilia Arraes
Selo digital de segurança: 2022-EWOX-PTQE-EGKX-YBCJ.
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Parlamentar indicante      Partido/UF 

MARINA Santos  Republicanos - PI  
 
Indicado(a) 
Djan Moreira  
 
Atividade que exerce 
Djan Moreira É ex Conselheiro Tutelar de Teresina (2013-2019) . Nesse período teve a Primeira 
Infancia como prioridade , sobretudo, pelas crianças com cardiopatia congênita . Foi 
representante da AssociaÇÃo de Conselheiros Tutelares do Estado do Piaui. Nesse perÍdo teve 
a primeira infância como prioridade . E co fundador da Rede Estadual Primeira Infancia do 
PiauÍ.  
 
Cidade/UF 
Tersina-PI  
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
Djan Moreira, Pioneiro   no Estado do piaui , defende a priorização das crianças ,para que elas 
de fato, possam ter acesso aos seus direitos e o desenvolvimento emocional das crianças  
O Estado do PiauÍ através da funcaÇÃo da Rede eStadual da Primeira InfÂncia no qual Djan 
foi um dos fundadores está  em pleno funcionamento. Djan luta para adesão dos municípios 
acreditando que as crianças  sÃo a base comum para o desenvolvimento sustentÁvel. 
Infelizmente a proporÇao de crianças menores de 05 anos ainda correm risco de de nÃo atingir 
seu portencial de desenvolvimento por causa da pobreza ainda muito alta no Estado. 
Atualmente Coordenador da Primeira Infância do Conselho Nacional de Ouvidorias de 
Defensorias Públicas do Brasila 
 
 

Documento assinado por: Dep. MARINA SANTOS
Selo digital de segurança: 2022-ABUW-DMBX-ZNBB-XNHR.
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Parlamentar indicante      Partido/UF 
NEY LEPREVOST  UNIÃO/PR  
 
Indicado(a) 
Dra. Mara Albonei Dudeque Pianovski  
 
Atividade que exerce 
Diretora-Geral do Hospital Oncopediátrico Erastinho  
 
Cidade/UF 
Curitiba/PR  
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
A Dra. Mara Albonei Dudeque Pianovski possui graduação em Medicina pela Universidade 
Federal do Paraná (1978), mestrado em Pediatria pela Universidade Federal do Paraná (1984) e 
doutorado em Saúde da Criança e do Adolescente pela Universidade Federal do Paraná (2005). É 
especialista em Onco Hematologia, atuando principalmente nos seguintes temas: carcinoma de 
suprarrenal e câncer na criança. Atualmente é Diretora-Geral do Hospital Erastinho. 
 
O Hospital Erastinho foi inaugurado no dia 1º de setembro de 2020 e está localizado em Curitiba, 
possuindo equipe especializada e alta tecnologia, com estrutura moderna e humanizada para 
atender crianças e adolescentes de zero a 18 anos. 
 
Com 43 leitos, possui capacidade anual para realizar até 17 mil consultas, 500 cirurgias e mais de 
85 mil procedimentos. É especializado em Oncopediatria e oferece também diversas outras 
especialidades médicas, inclusive com um Pronto Atendimento em Pediatria Geral. 
 
O Hospital Erastinho é pioneiro por seguir os parâmetros internacionais de sustentabilidade e de 
promoção da saúde, dentro do conceito Green Hospital. Desponta como a primeira instituição 
brasileira a conquistar, simultaneamente, as certificações LEED for Healthcare e WELL 
Building Certification. 
 
Sendo assim, atuando como Diretora-Geral do Erastinho, ajuda milhares de crianças a lutarem 
contra a terrível doença que é o câncer, fazendo jus e merecendo ser agraciada com a Medalha 
Amigo da Primeira Infância. 
 
 

 

Documento assinado por: Dep. NEY LEPREVOST
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Parlamentar indicante      Partido/UF 

Deputado Federal Padre João PT/MG  PT/MG  
 
Indicado(a) 
Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida   
 
Atividade que exerce 
Foi arcebispo de Mariana de 1988 a 2006  
 

Cidade/UF 
Mariana - MG  
 

Por que o (a) indicado (a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
Porque Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida foi pai, irmão e amigo das crianças.  
Ele foi nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo em 1976. Em 1977, fundou a Pastoral da 
Criança e do Menor na região episcopal de Belém, na grande São Paulo.  
A Pastoral da Criança conseguiu reduzir a mortalidade infantil e a desnutrição com medidas simples, 
barata e caseiras. Primeiro foi organizar a pastoral em todas as comunidades do Brasil. Milhares de 
pessoas, sobretudo mulheres, se engajaram voluntariamente no projeto.  
Com um cartão, faziam a pesagem das crianças todo mês e iam acompanhando a evolução do 
desenvolvimento das crianças. Uma balança, um terreiro, um galpão, uma árvore... lá estavam elas 
reunidas, cantando e orientado as mães. Para a diarreia, soro caseiro. Para desnutrição, multi-mistura 
(um composto alimentar de farelo de trigo, farelo de arroz, folha de mandioca, sementes de abóbora, 
casca de ovo e gergelim) que torrada, seria misturada a alimentação das crianças. Além disso, havia 
incentivo e campanhas para o aleitamento materno. O leite materno é o melhor alimento. Por outro 
lado, cobravam do poder público políticas para toda a população brasileira: saneamento, moradia, 
saúde, educação. Foi assim que em 1987, a Campanha da Fraternidade da CNBB, tratou sobre o menor e 
o adolescente com o tema: Fraternidade e o Menor, e lema: “Quem acolhe o menor, a Mim acolhe. ” 
Todas as paróquias e comunidades do Brasil refletiram e debateram sobre o tema. E em 1990, foi 
publicado o Estatuto da Criança e do Adolescente, fruto de muito debate e engajamento de milhares de 
pessoas do país. Criança precisa de escola, de saúde, de família, de direito, direito de brincar, de 
proteção, de alimentação. E toda luta contra a exploração sexual, abuso e trabalho infantil. Por isso, 
Dom Luciano é lembrado como pai dos pobres, das crianças e dos adolescentes. Dom Luciano vive na 
luta do povo.  
Ele já é servo de Deus. Está a um passo de tornar beato e depois santo, conforme processo já em 
andamento no Vaticano. 
 Dom Luciano nasceu no Rio de Janeiro em 1930. Foi bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo de 
1976 a 1988. Em 1988 foi transferido para a Arquidiocese de Mariana, vindo a falecer em 27 de agosto 
de 2006.  
 

Documento assinado por: Dep. Padre Joao
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Parlamentar indicante Partido/UF 
Paula Belmonte Cidadania/DF 

 
Indicado(a) 
Associação das Obras Pavonianas de Assistência/ CEAL-LP 

 
Atividade que exerce 

  
Atendimento gratuito a toda população do DF, entorno, cidades e estados vizinhos, no que se refere à 
saúde auditiva e intelectual.  
 
Cidade/UF 
Brasília/DF 

 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
 

A Associação das Obras Pavonianas de Assistência/CEAL – LP é uma entidade 
beneficente sem fins lucrativos, reconhecida nacionalmente pelo brilhante trabalho prestado à 
população, em especial, a primeira infância.  

 
Em quase 50 anos de atuação, o CEAL oferece atendimento gratuito a toda população do 

DF, entorno, cidades e estados vizinhos no que se refere à saúde auditiva, reabilitação auditiva 
e intelectual.  

 
Hoje, a Associação tem mais de 30 mil pacientes cadastrados. Também são credenciados 

pelo Ministério da Saúde com CER II (Centro Especializado de Reabilitação) auditiva e 
intelectual.  

 
Todos os serviços são oferecidos gratuitamente e, além dos pacientes da saúde auditiva, 

cujos exames auditivos e entrega de aparelhos auditivos são rotineiros, há mais de 420 
crianças em processo de reabilitação com o auxílio de fonoaudiologia, psicologia, terapia 
ocupacional, dentista, psiquiatria e neuro pediatria. Estas crianças apresentam 
diagnóstico de deficiência auditiva, deficiência intelectual ou autismo.  

 
Além do processo de reabilitação voltado para crianças, também é realizada a 

inclusão escolar e social em paralelo ao fortalecimento dos vínculos familiares e suporte 
assistencial às famílias.  
 
 

Documento assinado por: Thayanne Yaskara Schappo, Dep. PAULA BELMONTE
Selo digital de segurança: 2022-VLNE-HIVZ-OUYH-UNUN.
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Parlamentar indicante      Partido/UF 

PAULÃO  PT/AL  
 
Indicado(a) 
Maria Lucia de Fatima Barbosa Pirauá  
 
Atividade que exerce 
Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas – Vínculo institucional 
A partir de 2017 Juíza da 28ª Vara Cível Infância e Juventude da Capital 
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas 
2021-2023 Juíza Eleitoral da 33ª Zona Eleitoral de Maceió/AL  
 
Cidade/UF 
MACEIÓ/AL  
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
A juíza alagoana Fátima Pirauá ingressou na magistratura no ano de 1995, como juíza 
auxiliar das Comarcas de Rio Largo e Murici em Alagoas, atualmente é titular da 28a Vara 
Cível da Capital (Infância e Juventude), onde realiza um incansável e profícuo trabalho em 
prol dos direitos das crianças e dos adolescentes. 
O labor da Dra. Fátima Pirauá é testemunhado por toda sociedade alagoana, tendo a 
mesma sido agraciada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região (TRT/AL) com a 
Comenda da Ordem do Mérito Ministro Silvério Fernandes de Araújo Jorge. Tal 
homenagem, que é destinada para juristas e personalidades que se destacaram por suas 
atividades em prol da Justiça do Trabalho, foi outorgada a Dra. Fátima como 
reconhecimento dos seus esforços pela erradicação do trabalho infantil e engajamento na 
inserção dos adolescentes infratores no mundo do trabalho. 
A magistrada, que já presidia, com competência exemplar, a Comissão Estadual Judiciária 
de Adoção designada Internacional (Cejai), foi designada em 2019, para Coordenadora da 
Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de 
Alagoas, instância permanente do judiciário alagoano que planeja e orienta o 
funcionamento das Varas da Infância, disponibilizando suporte aos magistrados e 
magistradas, servidores e às equipes multidisciplinares visando à melhoria na proteção aos 
direitos da infância. 
A atuação da Dra. Fátima na proteção as crianças e aos adolescentes há muito ultrapassou 
os limites geográficos de Alagoas, os seus esforços de articulação junto aos órgãos estatais e 
não estatais integrantes do Sistema de Garantia dos Direitos, promovendo, por exemplo, o 
Pacto pela Primeira Infância é reconhecido nacionalmente, tornando-a vice-presidente do 
Colégio de Coordenadores da Infância e Juventude dos Tribunais de Justiça do Brasil. 

Documento assinado por: Dep. Paulao
Selo digital de segurança: 2022-DEXU-ZLQB-QBEF-VNXL.

                                                           

 

 

 
Parlamentar indicante      Partido/UF 

Tereza Nelma  PSD/AL  
 
Indicado(a) 
Dra. Fátima Pirauá  
 
Atividade que exerce 
Juíza titular da 28ª Vara Cível de Maceió/AL e Coordenadora da Infância e Juventude do 
Tribunal de Justiça de Alagoas  
 
Cidade/UF 
Maceió/AL  
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
A Dra. Fátima Pirauá desempenha um papel primordial na defesa das crianças e adolescentes. 
Sua atuação vai além do seu papel profissional enquanto juiza de Direito, é uma verdadeira 
entusiasta na conscientização social de direitos da primeira infância. Como coordenadora do 
Pacto Estadual da Primeira Infância em Alagoas, tornou o estado uma das referências 
nacionais na temática. 
 
No primeiro biênio de atividades do Pacto Estadual, ainda que com o impacto da pandemia do 
COVID, o grupo de trabalho coordenado pela Dra. Fátima Pirauá realizou diversas atividades, 
dentre elas a capacitação e mobilização dos agentes públicos da rede de atenção à criança e 
adolescente. Sempre com o intuito agregador e resolutivo na garantia do bem-estar das 
crianças. 
 
Dra. Fátima Pirauá é incansável na defesa da primeira infância, referência de profissional 
combatente e responsável pela pauta, tendo todos os requisitos e total merecimento para o 
recebimento da Medalha Amigo da Primeira Infância.  
 
 

Documento assinado por: Dep. TEREZA NELMA
Selo digital de segurança: 2022-YJHI-VPDN-OHRZ-RLKO.

                                                           

 

 

 
Parlamentar indicante      Partido/UF 

Tereza Nelma  PSD/AL  
 
Indicado(a) 
Dra. Fátima Pirauá  
 
Atividade que exerce 
Juíza titular da 28ª Vara Cível de Maceió/AL e Coordenadora da Infância e Juventude do 
Tribunal de Justiça de Alagoas  
 
Cidade/UF 
Maceió/AL  
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
A Dra. Fátima Pirauá desempenha um papel primordial na defesa das crianças e adolescentes. 
Sua atuação vai além do seu papel profissional enquanto juiza de Direito, é uma verdadeira 
entusiasta na conscientização social de direitos da primeira infância. Como coordenadora do 
Pacto Estadual da Primeira Infância em Alagoas, tornou o estado uma das referências 
nacionais na temática. 
 
No primeiro biênio de atividades do Pacto Estadual, ainda que com o impacto da pandemia do 
COVID, o grupo de trabalho coordenado pela Dra. Fátima Pirauá realizou diversas atividades, 
dentre elas a capacitação e mobilização dos agentes públicos da rede de atenção à criança e 
adolescente. Sempre com o intuito agregador e resolutivo na garantia do bem-estar das 
crianças. 
 
Dra. Fátima Pirauá é incansável na defesa da primeira infância, referência de profissional 
combatente e responsável pela pauta, tendo todos os requisitos e total merecimento para o 
recebimento da Medalha Amigo da Primeira Infância.  
 
 

Documento assinado por: Dep. TEREZA NELMA
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Parlamentar indicante      Partido/UF 

RICARDO BARROS   PP/PR  
 
Indicado(a) 
MARIA APARECIDA BORGHETTI – CIDA BORGHETTI  
 
Atividade que exerce 
Conselheira da Itaipú Binacional e Presidente da Fundação Garibaldi em Curitiba  
 
Cidade/UF 
Curitiba/PR  
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
Maria Aparecida Borghetti – Cida Borghetti - foi deputada federal (2011/2014), presidiu a Comissão 
Especial que aprovou o Marco Legal da Primeira Infância, legislação mais avançada no mundo na 
proteção às crianças. Foi deputada estadual, vice-governadora e governadora do Paraná. Sempre 
pautou suas ações na defesa da família, da primeira infância, saúde da mulher, da criança e do 
adolescente. Cida Borghetti é mãe da Maria Victória, deputada estadual pelo Paraná, e avó de 
Maria Antônia e Maria Valentina. Nasceu de 7 meses após a mãe, D. Ires, sofrer um acidente. O 
cuidado e a fé da mãe, a salvou e a tornou uma pessoa de bem, sensível aos problemas 
enfrentados pelas famílias que batalham para criar seus filhos e filhas. 
 Adesão ao Criança Feliz - A governadora Cida Borghetti assinou a adesão do Estado Paraná ao 
programa Criança Feliz do Governo Federal  
Hospital da Criança de Maringá: Parceria do Ministério da Saúde/ Governo do Estado/OMF e 
Prefeitura ; Cida liderou dentro do Governo do Estado a construção do Hospital da Criança. A 
estrutura deve entrar em operação em breve com 160 leitos e 21 especialidades com o foco na 
oncologia infantil. Haverá um Centro de Pesquisas de Doenças Raras.  
ABRINQ - Na gestão de Cida Borghetti a “Fundação Abrinq” apontou o Paraná como um dos 
melhores estados para se viver a infância. O estudo leva em consideração as políticas públicas 
voltadas á criança e à adolescência; Recursos para projetos: Cida Borghetti propôs e sancionou a 
lei que garantiu a continuidade do Banco de Projetos do Fundo Estadual para a Infância e 
Adolescência (FIA). Recursos para projetos que focam nas crianças paranaenses. 
Parceria com o Paraguai: Na condição de embaixadora da Organização Mundial da Família (OMF) 
assinou com o Governo do Paraguai e o Instituto das Nações Unidas para Formação e Pesquisa 
(Unitar) um protocolo para unir esforços na elaboração e execução de ações e programas que 
estimulem o desenvolvimento social no país. Prêmio internacional: Cida Borghetti recebeu em Maio 
de 2019 um prêmio de reconhecimento pelo trabalho prestado em prol das crianças e das famílias 
brasileiras. O prêmio foi entregue durante a cúpula Mundial da Organização Mundial da Família 
(OMF), que acontece em Lisboa, Portugal, e reúne representantes dos cinco continentes. 
 
 

Documento assinado por: Dep. RICARDO BARROS
Selo digital de segurança: 2022-WRPQ-UOBH-OSAK-MKQJ.
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Parlamentar indicante      Partido/UF 
Rodrigo Coelho  PODE/SC  
 
Indicado(a) 
Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social de Balneário Camboriú.  
 
Atividade que exerce 
A Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social da Prefeitura de Balneário Camboriú busca, 
através dos seus programas e projetos assegurar à criança o acesso aos meios necessários ao 
seu desenvolvimento não só durante a primeira infância mas também na sua fase de 
nascituro.Sede do programa “Abraço”, Programa Bem-estar da Família e Casa da Família: 
Centro de Inteligência Emocional, que de forma integrada interliga as políticas públicas para as 
famílias e promove a ressignificação de projetos de vidas de forma inovadora 
  
 
Cidade/UF 
Balneário Camboriú/SC  
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
A Secretaria de Desenvolvimento e Inclusão Social inovou ao criar projetos especiais voltados 
para a primeira infância, como o Cartão maternidade que promove a transferência de recursos 
para as gestantes após a 32ª semana de gestação, e garante a nutrição adequada para as 
crianças recém-nascidas, incentivando o aleitamento materno exclusivo. O programa conta 
com um acompanhamento dessas gestantes e crianças recém-nascidas por especialistas da 
área da saúde de forma personalizada tais como: médica de saúde da família, enfermeira, 
nutricionista, assistente social, psicóloga, fisioterapeuta, que promovem atendimentos e 
orientações para a garantia do puerpério saudável para as mulheres e um amparo integral às 
crianças recém-nascidas. O programa cartão maternidade já atendeu cerca de 500 gestantes e 
foi recentemente ampliado para atendimento de mais 500. 
Essas gestantes e crianças permanecem inseridas no programa de acompanhamento e visitas 
domiciliares Programa Bem-estar da família, que promove acompanhamento para as famílias 
com abordagem sobre o curso de vida, com prioridade de ação na primeira infância com a 
execução do programa criança feliz do governo federal. A Secretaria de Desenvolvimento e 
Inclusão Social de Balneário Camboriú foi pioneira e tem se destacado no Estado de Santa 
Catarina pela execução de forma diferenciada e inovadora do programa criança feliz no 
município de Balneário Camboriú. No município o Programa é articulado com a Estratégia 
Bem-estar da Família e promove ações intersetoriais em prol da primeira infância com impacto 
positivo na vida de mais de 684 crianças e suas famílias em 2021.   
 
 

Documento assinado por: Alana Dafne Dadam
Selo digital de segurança: 2022-BMWF-KKEN-GNRF-NFWG.

40

40



                                                           

 

 

 
Parlamentar indicante      Partido/UF 

Rubens Pereira Jr  PT/MA  
 
Indicado(a) 
Fabiana Oliveira Canavieira  
 
Atividade que exerce 
Professora e gestora de políticas públicas para a primeira infância  
 
Cidade/UF 
São Luís/MA  
 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 
No Maranhão, a atuação de Fabiana Canavieira é referência singular em políticas públicas para 
a primeira infância. Professora do Departamento de Educação da Universidade Federal do 
Maranhão (UFMA), Canavieira é doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul (UFRGS), na linha de Estudos da Infância, e mestra em Educação pela 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), na linha de Ciências Sociais na Educação. 
Ela pesquisa as Políticas Nacionais e Municipais de Educação Infantil e as crianças como 
cidadãs participativas. 
 
A professora atua, desde de 2004, no Movimento Interfóruns de Educação Infantil do Brasil 
(MIEIB),  em defesa da educação da educação, da vida e da dignidade das crianças pequenas. 
No final de 2012, na Superintendência da Área de Educação Infantil da Secretaria Municipal de 
Educação de São Luís, foi responsável pela gestão educacional de mais de 18 mil crianças de 
2 a 6 anos de idades, quase mil professoras, cerca de 200 coordenadoras pedagógicas e 79 
diretoras de instituições de educação de crianças pequenas. Desenvolveu projetos e políticas 
educacionais como ampliação de escolas infantis em tempo integral e o aumento de matrículas 
de crianças de 2 anos na rede. Idealizou e implementou a 1ª Ciranda do Brincar, no Dia 
Nacional do Brincar. Atuou na aprovação de recursos para construção de 23 instituições do 
PROINFÂNCIA de São Luís. 
 
Em 2020, realizou lives abordando o acolhimento das crianças durante a pandemia. Fabiana se 
tornou integrante da Frente Nordeste Criança do Consórcio do Nordeste de Enfrentamento à 
Pandemia. Foi convidada pelo Escritório do UNICEF/MA para desenvolver projeto de diálogo 
com as crianças de 3 a 10 anos sobre o retorno às escolas nas comunidades quilombolas. 
 
A atuação profissional de Fabiana Canavieira sempre percorre a temática da Primeira Infância, 
destacando-se pela contribuição com o desenvolvimento, atenção, proteção e garantia de 
direitos da primeira infância no País e, sobretudo, no Maranhão. 
 
 

Documento assinado por: Dep. Rubens Pereira Junior
Selo digital de segurança: 2022-RXVV-HAUW-KQKP-SFCI.
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Parlamentar indicante Partido/UF 
Deputado Tito AVANTE/BA 

 
Indicado(a) 
APAE- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BARREIRAS 

 
Atividade que exerce 
 
A APAE de Barreiras-Ba atende atualmente 80 (oitenta) menores com 

deficiência intelectual e múltipla, tem como finalidade o desenvolvimento 

integral do educando em seus diferentes aspectos físicos, psicológicos, 

intelectual, afetivo, social, habilitação e reabilitação dos seus usuários.  

 

Cidade/UF 
 
BARREIRAS-BA 

 
Por que o(a) indicado(a) deve receber a Medalha Amigo da Primeira Infância? 

 

Porque a APAE de Barreiras-Ba, é uma associação civil beneficente que 

presta atendimento a pessoas com deficiência a mais de 36 (trinta e seis 

anos), atuando nas áreas de assistência social, saúde, educação, prevenção, 

trabalho, profissionalização, defesa e garantia de direitos, esporte, cultura, 

lazer, estudo, pesquisa e outros, sem fins lucrativos ou de fins não 

econômicos conforme estatuto da instituição. A mesma disponibiliza para toda 

a comunidade o atendimento do teste do pezinho, um exame feito nos 

primeiros dias de vida do recém-nascido que permite identificar doenças 

graves. A instituição é certificada pelo Conselho Municipal de Assistência 

Social, Conselho Municipal da criança e do Adolescente, Conselho Municipal 

de saúde e Conselho Nacional de Saúde, promovendo melhoria da qualidade 

de vida das pessoas com deficiência intelectual e múltiplas, Síndrome de 

Dawn, TEA-Transtorno do espectro autista, paralisia cerebral, transtorno 

global de desenvolvimento, dentre outros, em seus ciclos de vida, crianças, 

adolescentes e adultos, buscandos assegurar-lhes o pleno exercício da 

cidadania. Documento assinado por: Dep. Tito
Selo digital de segurança: 2022-ZJSW-DWDN-LUTH-CYQO.
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