


CIPPPI
Comitê Intersetorial de Políticas Públicas Para a 

Primeira Infância 



QUAIS OS PASSOS QUE NOS 

TROUXERAM ATÉ AQUI?



Para Relembrar

•Lei nº 13.257, de 08 de março de 
2016;

•No dia 13 de Junho de 2017 
Pernambuco assume o compromisso 
Nacional com a Primeira Infância;

•Assinatura do Decreto nº 
44.592/2017;

•Institui o Comitê Intersetorial de 
Políticas Públicas para a Primeira 
Infância - CIPPPI, vinculado ao Poder 
Executivo.



Art. 7o 

Fica instituído o Comitê Intersetorial de Políticas Públicas para a Primeira 

Infância, vinculado ao Poder Executivo, com competência para articular 

ações e políticas estratégicas, voltadas à proteção e à promoção dos direitos 

da criança na primeira infância e especialmente para: 



I - promover, direcionar, coordenar, monitorar e avaliar a elaboração e a 

implementação, no Estado de Pernambuco, das políticas públicas voltadas ao 

atendimento das crianças, das gestantes e das famílias com crianças na primeira 

infância; 

II - sistematizar e consolidar ações que assegurem o acesso da criança ao atendimento 

integral na rede de atenção e de assistência, observado o disposto no art. 5º;

III - promover estratégias de fortalecimento e ampliação das políticas de redução de 

mortalidade materna e infantil e de atendimento às crianças com deficiências ou com 

transtornos; 



IV - estimular, propor e orientar a realização de pesquisas científicas e socioeconômicas 

sobre a primeira infância, para o estabelecimento de indicadores que sirvam de 

parâmetro para a execução de políticas públicas voltadas à proteção desse seguimento;

V - apoiar, incentivar e orientar a criação e a estruturação dos organismos municipais e 

distrital para desenvolvimento de planos, programas e serviços para a primeira infância 

que atendam às especificidades dessa faixa etária, visando a garantir seu desenvolvimento 

integral; 



VI - monitorar, analisar e apresentar recomendações em relação ao desenvolvimento 

dos programas e ações governamentais; 

VII - articular-se com órgãos e entidades públicas e privadas, visando incentivar e 

aperfeiçoar o relacionamento e o intercâmbio sistemático sobre o tema da promoção 

dos direitos das crianças e das famílias com crianças na primeira infância; 



IX - incentivar a criação de cursos de formação para os agentes públicos envolvidos nas 

políticas para a primeira infância, observadas as necessidades específicas dessa faixa 

etária. 

VIII - promover campanhas e ações que visem a aprofundar a consciência social sobre o 

significado da primeira infância no desenvolvimento do ser humano;



Gabinete do Governador 

Secretaria de Desenvolvimento Social, Infância e Juventude  - COORDENAÇÃO

Gabinete de Projetos Estratégicos 

Secretaria de Educação  e Esportes

Secretaria de Saúde 

Secretaria de Justiça e Direitos Humanos 

Secretaria de Turismo e Lazer 

Secretaria de Planejamento e Gestão

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação 

Secretaria de Cultura 

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – CEDCA 

Composição CIPPPI



QUAL NOSSO FORMATO E 

METODOLOGIA?

•Encontros mensais presenciais e 
“remotos”;

•Reflexão sobre ações, projetos e 
programas Estaduais;

•Grupo de estudo sobre a primeira 
infância.



NOSSAS PAUTAS:

•Acompanhamentos das ações 
/resultados dos Programas Estaduais 

(Criança Feliz/ Olhar para as Diferenças/ Minha 
Certidão/ Atenção Redobrada);

•Saúde e Primeira Infância (Cadernetas de 
saúde, gestação, nascimento/mortalidade...)

•O desenvolvimento de Políticas 
Públicas pelo olhar da CRIANÇA;

•Escola, Centros de educação e 
infantil e desenvolvimento Infantil;



•Orientação aos municípios e 
Comitês municipais sobre as 
temáticas prioritárias para a 

primeira infância;

•Provocativas quanto à erradicação 
do sub-registro de documentação 

civil e básica;

•Processos de vulnerabilidade e 
Sistema de Garantia de Direitos;

•Pactos e compromissos 
municipais, estaduais e nacionais 

para a Primeira Infância.



NOSSOS PROCESSOS FORMATIVOS:

•A História da Infância;

•A Adultização da Criança;

•Violências Físicas e Sexuais;

•A Conjuntura Política e 

desdobramentos das políticas para as 

infâncias.

NOSSAS CONSTRUÇÕES: 

•Jornada estadual de 
desenvolvimento infantil;

•Fenearte cidadania;

•Todos pela primeira infância



NOSSAS MEMÓRIAS







 Menina e o Girassol 
(PAULA BERMINO) 

A Luz do sol 
Colore o olhar 

Da menina a voar. 
Leve feito pluma, 

Feito folha ao vento, 
Em seu pensamento 
É ave ao céu a bailar. 

No arrebol 
A menina ao sol

Vem e vai, 
Gira em seu balé 

Dentro do girassol 
Onde gosta de estar. 

É preciso cuidado, 
Qualquer passo em falso 
O girassol pode não abrir 

E a menina a brincar 
De roda cair 

Sempre ao sol 
A menina e o Girassol. 

Como ave a menina canta, 
E a música da vida 
O girassol ciranda. 



Contatos:

gerencia.infancia.pe@gmail.com
Tel: 81 3183-0712

Macdouglas de Oliveira
Gerente de Políticas para a Criança – GEPOC

Eduardo Vasconcelos
Secretário Executivo de Políticas para a Criança e 

Juventude – SEPCJ

Sileno Guedes
Secretário de Desenvolvimento Social, criança e 

Juventude - SDSCJ
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