
EVENTO: 13 de julho 

Comemoração dos 25 anos do ECA 

Autorizo para utilização de 30 milhões do Fundos dos Direitos da Criança e do 

Adolescente 

Assinatura do Decreto que dispõe sobre a contribuição de empresas estatais ao Fundo 

Estadual dos Direitos e do Adolescente e ao Fundo Estadual do Idoso a título de incentivo 

fiscal.  

___________________________________________________________________________

___ 

 

2015 é um ano de desafios e conquistas.  

 

A primeira conquista foi o retorno do CONDECA para a Secretaria de 

Desenvolvimento Social.  

 

Um marco, uma grande oportunidade de somarmos esforços com a sociedade para o 

fortalecimento da Política de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente 

no Estado de São Paulo.  

 

Os Conselhos e os Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente, assim como seus 

correlatos no campo dos Direitos do Idoso, são mecanismos pelos quais a sociedade 

civil pode participar diretamente dos processos de definição e destinação de recursos 

para políticas e programas prioritários. São, portanto, possibilidades abertas para o 

fortalecimento da gestão pública e da democracia. 

 

 

A SEDS através de suas diretorias regionais irá contribuir com os trabalhos do 

conselho, será uma peça chave para desencadear um amplo processo de informação 

e mobilização da sociedade.  

 

Há muito o que fazer! O lançamento do edital de seleção de projetos é uma grande 

oportunidade para enfrentarmos os problemas da infância e  juventude no Estado.  

 

O Governo do Estado de São Paulo comemora os 25 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente fortalecendo a rede de atendimento. Fomentando a execução de 

projetos que visem à proteção e que garantam o desenvolvimento integral de 



crianças e adolescentes. Temos inscritos mais de 150 projetos a serem desenvolvidos 

em 47 municípios, envolvendo 18 Diretorias Regionais. É uma alegria ver tantos 

atores atuando, criando uma rede que tem como bandeira os princípios preconizados 

pelo marco que representa o ECA para a sociedade brasileira. 

 

O Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado de São Paulo 

disponibilizará R$ 30 milhões para projetos na área da Assistência Social, Saúde, 

Educação, Esporte, Cultura e Lazer, Trabalho e Fortalecimento de ações para a 1º 

infância.  

 

Considero fundamental ressaltar que o sucesso deste edital depende de muitos 

atores.  

 

Toda a sociedade é responsável por garantir os direitos da infância e da juventude, 

mas há aqueles que os fazem valer. É importante que cada ator saiba do seu papel e 

o desempenhe bem.  

 

 

A SEDS e o CONDECA mobilizaram e sensibilizaram empresários a destinar recursos. E 

a sociedade civil coube desenhar e encaminhar projetos transformadores. E é tarefa 

de todos o acompanhamento e a avaliação da eficácia da utilização dos recursos 

públicos.  

 

O edital lançado hoje é o primeiro após a Resolução 01/ 2014, que tornou possível o 

direcionamento de recursos, para o financiamento de projetos de inclusão social em 

prol de crianças e adolescentes nos 645 municípios do Estado de São Paulo.  

 

 

O direcionamento deixa mais próximo o destinador da entidade que executará o 

Projeto, permitindo assim um acompanhamento do recurso e dos resultados da ação.  

 

A transparência da gestão financeira de recursos públicos não é só uma exigência 

legal, mas um poderoso mecanismo de controle social. 

 

 

Outra vitória histórica para o nosso Estado é o compromisso que o Governador 

Geraldo Alckmin assume hoje, ao assinar o decreto que dispõe sobre a contribuição 



de empresas estatais ao Fundo Estadual dos Direitos e do Adolescente e ao Fundo 

Estadual do Idoso a título de incentivo fiscal.  

 

Aproveito para agradecer a inestimável ajuda e parceria do Secretário da Fazenda 

(Renato Villela), Maria Lúcia Guardia e Cláudia Polto. Muito Obrigado! 

 

O Governo do Estado de São Paulo tem condições de mobilizar vontades e criar 

condições políticas para tornar realidade o que está prescrito no Estatuto da Criança 

e Adolescente – ECA e no Estatuto do Idoso.  

 

Para caminhar nesta direção o governo dá, hoje, exemplo a ser seguido por todo o 

conjunto da sociedade.  

 

Num dia como o de hoje não poderíamos deixar de tratar sobre a grande discussão 

nacional que sobre a redução da maioridade penal em nosso país. Violência não se 

supera por decreto. Se bastassem leis, o Brasil já teria superado o problema da 

violência.  Compreendo que diante da polêmica uma única tese deve prevalecer: a de 

que a infância é um tesouro e que como servidores públicos não podemos poupar 

esforços para a consolidação de políticas eficientes que incidam diretamente na 

redução das taxas de criminalidade praticadas por nossos adolescentes.  

 

Precisamos cuidar de nossas crianças e de nossos jovens. Estado e sociedade civil 

devem se unir para juntos construírem uma sociedade capaz de oferecer segurança e 

possibilidade de desenvolvimento integral à nossas crianças e jovens.  

Duas frases de homens pertencentes a sociedades e a épocas distantes resumem o 

meu pensamento:  

 

“A base de todo Estado é a educação de sua juventude”. Diógenes Sinope (filosofo da 

Grécia Antiga) 

 

E por fim as palavras de Mandela: “Não existe revelação mais nítida da alma de uma 

sociedade do que a forma como esta trata as suas crianças”.  

O Governador Geraldo Alckmin encaminhou para Brasília a melhor proposta diante 
da grande polêmica. Ou seja, não reduzir a maioridade penal e sim elevar o tempo 
máximo de internação de menores que cometem crimes hediondos. A proposta eleva 
de três para oito anos o tempo de internação e também determina a separação dos 
internos que completarem 18 anos sejam separados dos outros menores infratores 
nas instituições. 

 



A Secretaria de Desenvolvimento Social e todo o Governo do Estado de SP está 

empenhado em tornar cada palavra do ECA realidade para cada criança paulista! 

Empenhados em atender a determinação do governador Geraldo Alckmin de 

executar uma política social de qualidade desde a primeira infância, assegurando 

todos os direitos da criança e do adolescente. Nossa meta, é sem dúvida a de cuidar! 

Cuidar de cada cidadão paulista.  

 

Hoje, sem dúvida, o dia é de muita comemoração, pois além de darmos um passo 

significativo com o autorizo dos 30 milhões pelo Fundo Estadual da Criança e 

Adolescente, damos importantes passos também para o fortalecimento da rede de 

serviços socioassistenciais paulista.  

 

Temos a alegria de na presença do governador Geraldo Alckmin assinarmos 3 

convênios para a construção de Centro de Convivência do Idoso (CCI), totalizando um 

investimento de R$ 750 mil. 

 

E mais 48 convênios com prefeituras e entidades sociais (Total: R$ 2.240.000,00).  

Parceiros estratégicos para o fortalecimento do sistema único de assistência social no 

nosso estado.  

 

Muito Obrigado a todos! 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- 

 

Assinatura de autorizo de convênios para construção de CCIs em 
Pardinho, Santa Rita D'Oeste e Jacupiranga +  

DRADS MUNICÍPIO OBJETO VALOR (R$) 

Vale do 
Ribeira 

Jacupiranga Construção de Centro de 
Convivência do Idoso - CCI 

250.000,00 

Botucatu Pardinho Construção de Centro de 
Convivência do Idoso - CCI 

250.000,00 

Fernandópolis Santa Rita 
D'Oeste  

Construção de Centro de 
Convivência do Idoso - CCI 

250.000,00 

  TOTAL 750.000,00 

 Obs.: Representação SEDS Nª 14 e 16/2014, publicado no DOE de 19/06/2014 

 

Total de equipamentos previstos para implantação no Estado de São Paulo, em 



parceria com os municípios: 

- 201 CCIs 

- 71 CDIs 

- 05 CCIs – reforma e ampliação. 

 

Entregues pelo Governo de SP: 

- 06 CCIs 

- 40 CDIs (entre estes, 02 são do novo modelo). 

 

 

 

 


