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 O Estado possui uma visão macro das práticas e desafios de cada município, 

de cada região.  

 

 Mas é o município o primeiro elo da cadeia. É ele o operador das ações. 

 

 O Governo do Estado de São Paulo tem o firme propósito de fortalecer as 

cidades paulistas, fortalecer através de melhorias na infraestrutura urbana, 

na ampliação de espaços de esporte e lazer e na implementação de serviços.  

 

 As várias assinaturas de cada Secretária hoje, refletem esta intenção! 

 

 Nosso desafio é conhecer o cotidiano das pessoas, conhecer suas 

necessidades e promover qualidade de vida para os cidadãos paulistas. 

Sabemos que o perfil de nossa população está mudando.  

 

 Como diz o Governador: “Os homens vão viver até os 100 anos e as mulheres 

não morreram mais”.  

 

 Nossas cidades vivem hoje um processo de envelhecimento. Hoje temos 

uma população de 5,3 milhões de idosos no Estado de SP e em 2020 teremos 

aproximadamente 7 milhões.  

 

 Diante disso, o Governo do Estado está empenhado em universalizar 

serviços e aprimorar o atendimento à população idosa.  

 

 Hoje é um dia de alegria, pois a Secretaria de Desenvolvimento Social assina 

12 convênios de Centro de Convivência do Idoso - CCI e 1 Centro Dia do 

Idoso. Damos mais um passo para a universalização! 

 

 O Estado conta com 39 Centro Dia do Idoso e 4 Centro de Convivência do 

Idoso e em breve teremos mais 73 Centro Dia do Idoso e 200 Centro de 

Convivência do Idoso. 

 



 A muito a ser feito! A gestão pública nos põem todo tempo à prova. 

 

 A oração de São Francisco reflete o dilema: 

 

 

“Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado... 

 

Resignação para aceitar o que não pode ser mudado... 

 

E sabedoria para distinguir uma coisa da outra” 

 

São Francisco de Assis 

 

 

  Devemos alinhar nossos olhares. Gestores estaduais e municipais devem, 

juntos trabalhar pela erradicação da pobreza no Estado mais rico da 

federação. 

Obrigado! 
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