Encerramento da VI Conferência Estadual Lúdica dos Direitos Humanos da Criança e do
Adolescente de São Paulo (14 a 16/08)

X Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente acontecem em Ribeirão Preto de 14 a 18 de
agosto de 2015.
CENACON - Av. Presidente Kennedy, 1.835 – Lagoinha
Ribeirão Preto

______________________________________________________________

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 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 democracia.
A SEDS ,através de suas 26 diretorias regionais, somou esforços com os
trabalhos do conselho. E o produto final foi maravilhoso! 26 conferências
Lúdicas e 26 Conferências Convencionais Regionais, promovendo
a

representatividade

de

todo

Estado!

Foram

eleitos

387

delegados infanto/juvenis e 394 delegados adultos selecionados
entre os cerca de 5,2 mil participantes! Delegados estes que
serão a voz do Estado de São Paulo na Conferência Nacional!

Parabenizo os conselheiros do Condeca na figura do seu
Presidente Vitor Pegler e agradeço muito a dedicação de cada
uma de nossas Diretoras! Parabéns!
Ver todo o Estado mobilizado, discutindo a elaboração do Plano
Estadual Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente e o
fortalecimento dos órgãos do sistema de garantia dos direitos da
criança e do adolescente é motivo de muita alegria! Ao apoiar as
conferências, o Governo do Estado de São Paulo aposta na
transparência e na participação social das políticas públicas como
diretriz.

Este ano sem dúvida é especial!

Lançamos o edital de seleção de

projetos, 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.
Recebemos mais de 600 inscrições! São propostas em diversos
munícipios, uma grande oportunidade para enfrentarmos os problemas da
infância e juventude no Estado.
O Governo do Estado de São Paulo comemora os 25 anos 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 e, finalmente,
apoiando encontros maravilhosos como estes.

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.
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.
Outra vitória histórica para o nosso Estado é o compromisso que o
Governador Geraldo Alckmin assumiu, 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.
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.
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.
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 está trata as suas crianças”.

A Secretaria de Desenvolvimento Social e todo o Governo do Estado de
SP está empenhada 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!
Tenho certeza de que, juntos, daremos em 2015 importantes passos para
o fortalecimento da rede de garantia de direitos da criança e do
adolescente do Estado de São Paulo.

Muito obrigado a todos!

