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INDICAÇÃO Nº 007/2016 
 
 
AUTOR:  Vereador SÉRGIO SCHEFER (Sérginho da Saúde/PDT) 
   
 
Indico ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, ouvido o Soberano Plenário, 
apresentar Projeto de Lei ao Plenário da Câmara Municipal de Nova Olímpia contendo 
modificação do prazo de licença paternidade no Município para 20 dias com base na Lei 
Federal nº 13.257, bem como adequar o município a essa legislação. 
 
De conformidade com o que estabelece o Regimento Interno desta Casa, depois de ouvido o 
Soberano Plenário, o Vereador Autor, pede que seja encaminhado o presente expediente indicatório 
ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Nova Olímpia Cristóvão Masson. 

  
JUSTIFICATIVA 
 
Senhor Presidente,  Senhores Vereadores, Senhora Vereadora, 
 
A Lei Federal nº 13.257, que em seu Art. 38, apresenta a modificação aos arts. 1º, 3º, 4º e 5º da Lei 
no 11.770, foi sancionada recentemente no dia 08 de março de 2016 e trata das políticas públicas 
para a primeira infância; principalmente quanto a respeitar a individualidade e os ritmos de 
desenvolvimento das crianças e valorizar a diversidade da infância brasileira, assim como as 
diferenças entre as crianças em seus contextos sociais e culturais, do seu nascimento até seis anos de 
idade e dentro desse misto de alterações é que se materializa a licença paternidade até então de cinco 
dias, mas que passa com esta lei a ter um acréscimo de quinze dias, totalizando a partir de então 
vinte dias. Cabe ressaltar que tal benefício é facultado às empresas e órgãos públicos, restando ao 
interessado em conceder o benefício a seu funcionário aderir ao Programa Empresa Cidadã, do 
Governo Federal. Aguardo que o nosso Prefeito se sensibilize e faça as adequações necessárias legais 
para que a administração do Município de Nova Olímpia possa fazer a concessão desse benefício 
aos seus servidores. 
  
  Câmara Municipal de Nova Olímpia, ao primeiro dia de abril de dois mil e dezesseis.  

 
 

SÉRGIO SCHEFER 
 (Sérginho da Saúde/PDT) 

Vereador 


