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CAMARA  MUNICIPAL  DE  JACAR
PALACIO DA LIBERDADE

PROJETO DE LEI

Institui e inolui no Calendario Ofilcial de Eventos de Jacarei
o Dia Municipal de Combate ao Trabalho lnfantil.

0  PREFEITO  DO  MUNICIPIO  DE  JACAREl,  USANDO  DAS

ATRIBUICOES  QUE  LHE  SAO  CONFERIDAS  POR  LEI,  FAZ

SABER   QUE   A   CAMARA   MUNICIPAL  APROVOU   E   ELE

SANCIONA E PROMULGA A SEGUINTE  LEI:

Art.   1°      Fica   instituido   e   incluido   no   Calendario  Oficial   de

Eventos de Jacarei  o  DIA MUNICIPAL  DE  COMBATE AO TRABALHO  INFANTIL,  a  ser

celebrado anualmente no dia  12 de junho.

Art. 2°  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaeao.

Camara Municipal de Jacarei,  29 de margo de 2022.

Vereador - PL

Autoria do Droieto: Vereador Dndi.
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J U S T I F  I C A T I VA

Senhores Vereadores,

De acordo com a Constituieao Federal e o Estatuto da Crianea e

do Adolescente (ECA), as crianeas e os adolescentes sao "pessoas em condieao peculiar de

desenvolvimento" e devem ter prioridade absoluta em qualquer situaeao.

Impulsionado pela  Constituigao de  1988 e pela Conveneao sabre

os  Direitos das Criangas,  elaborada  pela Organizagao das Nag6es  Unidas (ONU) em  1989 e

aprovada no ano seguinte, o ECA passa a vigorar no pals a partir de  1990.

0  ECA (Lei 8.069/90)  revogou  o  C6digo  de  Menores de  1979 e

representou  a  maior avaneo  legislativo  para  os direitos das criangas e dos adolescentes  no

Brasil. Assim, esses individuos passam a ser vistos como verdadeiros sujeitos de direitos, que

precisam de proteeao integral para se desenvolverem de maneira plena.

0 Brasil e urn pats com uma grande populaeao infantil.  De acordo

com  a  Fundagao  Abrinq  (2021),  ha  cerca  de  69,8  milh6es  de  criancas  e  adolescentes  em

territ6rio nacional.  Contudo, segundo urn levantamento feito pelo G1, com base em dados do

Disque  100,  no ano de 2020 foram  registradas  mais de 95 mil dendncias de violencia infantil

no pals.

Esse  ndmero aponta  que  cerca  de  11  criangas  sao  agredidas  a

cada  hora  no  Brasil.  Sendo  assim,  a  condigao  das  criancas  e  adolescentes  na  sociedade

brasileira e motivo de debates e preocupagao em relagao aos cujdados e a protegao que deve

ser dada a esse grupo.

Ajnda segundo o  F6rum  Nacional,  o cumprimento de meta torna-

se  ainda  mais  improvavel  devido  ao  agravamento da  crise  socioecon6mica  no  contexto da

pandemia da Covid-19, pela desestruturagao de politicas ptiblicas de preveneao e erradicagao

do  trabalho  infantil,  pela  ausencia  de  apoio  as  familias  em  situaeao  de  vulnerabilidade  e

tambem  pela  redugao de  recursos financeiros para as ag6es de fiscalizagao do trabalho por

parfe do governo federal. 0 agravamento da situaeao atual sera captado pelas pesquisas de

2020 e 2021.
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De  acordo  com  a  Organizagao  lnternacional  do  Trabalho,   152

milh6es de criangas e adolescentes, tamb6m entre 5 e 17 anos, foram submetidas ao trabalho

infantil em 2016. Embora as estatisticas mostrem que o ntlmero de crianeas trabalhando tenha

diminuido  em  47  milh6es  entre  2008  e  2012,  o  trabalho  infantil  permanece  comum  e  tern

crescido no setor de servigos, saltando de 26% para 32% no mesmo periodo.

Esse resultado  mostra que  a  mao de obra  infantil e  utilizada fora

da agricultura,  principalmente em paises como Brasil,  Mexico e  Indonesia.

0  Estado brasileiro e a nossa sociedade como urn todo trataram

as criangas e os adolescentes com indiferenga ate pouco tempo at fas.  Foi somente com uma

conscientizaeao sobre a situaeao singular e vulnefavel da infancia no decorrer dos s6culos XX

e Xxl que esse grupo passou a receber cuidados especiais.

Essa conscientizagao se materializou nos avangos legislativos de

protegao aos direitos das crianeas e dos adolescentes,  tendo o  ECA como o seu principal e

mais importante instrumento. A partir disso, a crianea e o adolescente passaram a ser vistos

como priorjdade  na garantia  dos  seus direitos fundamentais,  com o objetivo de assegurar o

desenvolvimento de suas capacidades.

Contudo, a real situagao de milh6es de crianeas e jovens no Brasil

ainda e de dificuldade e de violagao de seus direitos basicos,  indicando que ainda ha  muitas

medidas a serem implementadas para que esses direitos fagam parte da sua vida.

A  nivel  municipal  temos  coma  referencia  o  PLANO  MUNICIPAL

DECENAL DOS  DIREITOS  HUMANOS  DA CRIANQA E DO ADOLESCENTE -JACAREi/SP

- Periodo: 2017-2027.

Esse  Plano  Municipal  (PMDDHCA)  e urn documento  pt]blico que

estabelece   urn   planejamento   de   longo   prazo   (2017-2027)   no   sentido   da   articulagao   e

compromisso de  agentes,  instituie6es  e  sociedade civil,  visando  a  aeao  sistemica  em  torno

das estruturas de politicas pLiblicas direcionadas a efetivagao da garantia da protegao integral

de  criangas  e  adolescentes.  0  planejamento  de  longo  prazo,  com  a  ado?ao  de  protocolos

firmados entre as pastas e instituic6es, possibilitara que a politica de direitos nao sofra solugao

de continuidade diante de mudangas na vida politica institucional.
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A  leitura  de  cenario  sobre  a  situaeao  do  grupo  etario  infanto-

juvenil no Municipio de Jacarei/SP foi realizada a partir da coleta de dados e informac6es em

diversas  fontes:   sites  da   Prefeitura   Municipal  e   Camara   Municipal;   planos   das   politicas

ptiblicas   setoriais   e   tematicos;   entrevistas   com   representantes   governamentais   e   nao

governamentais  no CMDCA;  entrevistas com o Conselho Tutelar;  escutas ptlblicas  (oficinas)

com criangas, adolescentes e jovens, com familiares; seminarios e col6quios com movimentos

sociocomunitarios;  reuni6es de trabalho com os profissionais interprofissionais das diferentes

secretarias   de  governo;   encontros   com   a   Comissao   Municipal   lntersetorial;   col6quios   e

seminarios com  atores das  instituig6es que comp6em a  Sistema de Garantia de  Direitos da

Crianga  e  do  Adolescente  (Sistema  de  Justica,  Executivo,  Legislativo),  com  a  seguranea

ptlblica e com a rede de protegao social e socioassistencial; leitura de documentos resultantes

das  Conferencias  Municipais  dos  Direitos  da  Crianga  e  do  Adolescente;  fontes  oficiais  de

dados e  informag6es  sistematizadas  (lBGE,  lpEA,  SDH-PR,  MDS,  MEC,  Satide,  Fundaeao

CASA, entre outras). Os objetivos do PMDDHCA de Jacarei/SP foram trabalhados a partir do

PNDDCA  (nacional)  e  as  metas  resultantes  tambem  dos  planos  das  politicas  municjpais  da

educagao, sadde, assistencia e social e respectivos planos tematico,

Total de homens e mulheres na faixa etaria considerada crianga,

adolescente e jovem -Censo demografico IBGE 2010

Homens 33.609

Homens de 1  a 4 anos de idade 5.776

Homens de  10 a  14 anos de idade 9.002

Homens de 15 a  19 anos de idade 8,725

Mulheres 30.690

Mulheres de 1  a 4 anos de idade 5.665

Mulheres de  10 a  14 anos de jdade 8.559

Mulheres de 15 a  19 anos de idade 8.344

As politicas ptlblicas correspondem as decis6es ptlblicas tomadas

para  a  resolueao  de  distintos  problemas  da  sociedade.  As  demandas  sociais  consideradas

como  direitos  constitucionais  devem  fazer  parte  da  agenda  publica  e,  por  isso  mesmo,
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constituem-se  objeto  de  uma  politica  ptlblica.  As  demandas  sao  de  varias  ordens,  desde

aquelas     relacionadas    ao    direito    pt]blico    subjetivo    (direito    de    todos    e    clever    do

Municipio/Estado), como as que tern cafater supletivo ou complementar e,  ainda, aquelas de

natureza mais ampla ou global (desenvolvimento sustentavel).  Diferentes atores e instituie6es

se  relacionam  com  diferentes  interesses  na  conquista  de  determinada  politica  ptlb]ica.  Ao

Estado  cabe  a  decisao  politica  na  priorizaeao  de  determinadas  ac6es  referentes  a  coisa

pdblica

Assim exposto e considerando que a data deve ser rememorada

todos  os  anos,  esperamos  que  esta  propositura  mereea  o  apoio  e  aprovaeao  dos  nobres

pares, pelo que antecipamos nossos agradecimentos.

Camara Municipal de Jacarei, 29 de mango de 2022.

Eil±EEi
DUDI

Vereador - PL
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