PARECER Nº 105, DE 2019-PLEN/SF, em substituição à CE
A SRA. ROSE DE FREITAS (Bloco Parlamentar PSDB/PODE/PSL/PODE - ES. Para
proferir parecer.) – Sr. Presidente, me permita, eu estou aqui na mesa, tomo a liberdade de
fazê-lo. Quero dizer da importância desse projeto, que vem suprir exatamente a deficiência de
um trabalho mais efetivo dos governos, todos eles, para atender a demanda da política
educacional na área infantil.
O que nós queremos dizer? Não tem creches. A maioria dessas creches com metas já
estabelecidas por outros governos, anteriormente, que não fizeram as condições adequadas,
deixaram as famílias sem esse amparo social. Sem deixar de dizer, Sr. Presidente, que esse
desenvolvimento cognitivo da criança, que ajuda no seu desenvolvimento, está deixado de
lado, que é a primeira infância.
Então, o projeto do Senador Serra é de extrema importância. Houve uma polêmica inicial.
V. Exa., como Líder que aqui está, também ajudou a superar porque esse projeto não gera
nenhum tipo de despesa adicional. Portanto, esse projeto é importante. Socialmente, ele vem
acudir as famílias que precisam das suas creches. Vem oferecer uma saída, como disse o
Senador que estava ali ao meu lado, exatamente aos administradores públicos, que, podendo
contratar, têm autorização para fazê-lo. Portanto, efetiva a garantia da educação infantil, tão
importante e que muitos governos desconhecem e outros não conseguem aplicar.
Então, será oferecido para crianças de zero a cinco anos no Brasil. Está muito aquém do
que os governos têm feito até agora. Então, isso é plenamente necessário para o
desenvolvimento das nossas gerações, para as quais sempre dedicamos um capítulo dos
nossos discursos, dizendo: estamos cuidando do futuro. O futuro é hoje, precisa de ações
agora e eu parabenizo o Senador José Serra por recorrer desse momento... Aliás, nos
socorrer, pela falta de vagas que está espalhada pelo Brasil inteiro e que deprime muito a
necessidade do amparo às famílias, que poderiam cuidar das crianças na sua mais tenra
idade.
Então, o relatório é favorável e eu gostaria de parabenizar e agradecer o apoio de todos
que votaram na CAE.
Obrigada.

