
PROJETO DE LEI DO LEGISLATIVO Nº 012/2021 

 

 

SÚMULA: DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO DIA DO 

PROFISSIONAL TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO 

INFANTIL NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE 

AZEVEDO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  

 

 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – 

ESTADO DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais aprovou e o Prefeito 

Municipal aquiescendo sancionará a seguinte Lei: 

 

Art. 1º Fica instituído o dia do Profissional Técnico em 

Desenvolvimento Infantil – TDI a ser comemorado, anualmente, no dia 15 de outubro, no 

âmbito do Município de Peixoto de Azevedo/MT. 

 
Art. 2º Fica o Poder Executivo, autorizado a difundir esta data 

pelos meios de comunicação institucionais e incluí-la no calendário de comemorações do 

município. 
 

Art. 3º. Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo, no 

prazo que lhe convier, a contar de sua publicação.  

 

Art. 4º.  Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

 

 

Plenário das deliberações em 02 de agosto de 2021 

 

 

 

 

 

ROSANGELA DE MATOS DIAS 

Vereadora 
 

 

 

WARLEY SIQUEIRA PINTO 

Vereador 



 

JUSTIFICATIVA AO PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N. 012/2021 

 

Exmos. Senhores 

VEREADORES  

 

 

O desenvolvimento afetivo, social e físico das crianças de pouca idade tem 

um impacto direto em seu desenvolvimento e na pessoa adulta que elas se tornarão. Por isso 

a importância de entender bem a necessidade de investir nas crianças bem pequenas para 

maximizar seu futuro bem-estar. 

Os técnicos em Desenvolvimento Infantil possuem a importante tarefa de 

serem responsáveis pelas crianças durante sua estadia na escola. O profissional trabalha em 

estabelecimentos educacionais municipais, estaduais e federais. 

A figura do professor na vida da criança ao longo do seu desenvolvimento é 

essencial para a o seu autoconhecimento, percepção crítica e construção dos relacionamentos 

interpessoais. Através das atividades realizadas em sala de aula, os educadores participam do 

aprendizado infantil nas interações pelos ambientes escolares e extra sala.  

Por serem importantes para o desenvolvimento das crianças e da sociedade, 

é necessário que haja maior valorização e respeito ao trabalho realizado por esses 

profissionais. 

 

Diante dessa realidade peço apoio dos nobres colegas para aprovação do 

Projeto de Lei que dispõe sobre a instituição do dia do profissional técnico em 

desenvolvimento infantil no âmbito do município de Peixoto de Azevedo. 

 

 

Peixoto de Azevedo/MT, 02 de agosto de 2021 

 

 

 

ROSANGELA DE MATOS DIAS   WARLEY SIQUEIRA PINTO 

  Vereadora     Vereador 

 


