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Assinatura do Termo de Cooperação Técnica com o Conselho Regional de
Contabilidade do Estado de São Paulo (CRC) – 08/10/2016
 Bom dia!
 O motivo que nos traz aqui hoje é assinatura de um Termo de Cooperação Técnica
entre a Secretaria de Desenvolvimento Social e Conselho Regional de Contabilidade
do Estado de São Paulo para as entidades conveniadas ao Programa VivaLeite.
 Rapidamente, volto à etimologia da palavra COOPERAR. Vem do latim. COOPERARI.
Significa “trabalhar junto”. CO-LABORAR, significa “contribuir com o trabalho”, o
labor, de outro.
 A este passeio etimológico, eu acrescentaria Solidariedade: Solidariedade advém,
etimologicamente, de “sólido e consistente” (solidus, em latim). Do adjetivo
derivam o substantivo solum (fundamento e apoio) e também os verbos solidare
(consolidar, segurar, fazer sólido) e solidescere (fazer-se sólido, consolidar-se).
 As palavras “cooperação”, “colaboração” e “solidariedade” nunca foram tão atuais.
Hoje não se trabalha sem parceria: nem no poder público nem na iniciativa privada.
 Quem é solidário coopera com o outro para consolidar algo maior do qual se sente
parte. Trabalhar junto é cooperar. Cooperar para consolidar algo maior (uma meta,
uma parceria, uma cultura...) é solidariedade. A solidariedade supõe compreenderse parte de um sistema.
 Sendo assim, vamos trabalhar juntos! Agora com o Conselho Regional de
Contabilidade no sentido de possibilitar que as entidades conveniadas ao Programa
Vivaleite tenham acesso a profissionais de contabilidade, em especial àqueles
inscritos no Programa de Voluntariado da Classe Contábil, com o objetivo de que
essas entidades mantenham suas obrigações burocráticas absolutamente em
ordem.
 O intuito é que essas organizações da sociedade civil tenham sempre o suporte
necessário na sua prestação de contas para que seja possível manter o convênio
com o poder público.
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 Com a parceria, está prevista uma economia média de R$ 18 milhões ao ano para as
entidades sociais (o gasto médio com despesas contábeis cada uma delas é de R$
10.560,00/ano).
 Dessa forma, todos ganham: sociedade civil, entidades e poder público.
 A política voltada para o social, marca dos governos do PSDB, determinação do
governador Geraldo Alckmin, nos motiva a acreditar na força da união, conjugação
de esforços, no poder da sociedade organizada.
 O governador Geraldo Alckmin está preocupado em oferecer uma vida digna para a
população, principalmente para aquela parcela mais vulnerável, que precisa ser
assistida mais de perto pelo Estado.
 Devemos alinhar nossos olhares, para juntos, erradicarmos a extrema pobreza no
Estado mais rico da federação.
 O Programa Vivaleite é o maior programa estadual de distribuição gratuita de leite
pasteurizado do Brasil.
 Criado em 1999, distribui anualmente 81 milhões de litros de leite para crianças e
idosos em situação de insegurança alimentar e vulnerabilidade social.
 Na Capital e Região Metropolitana de São Paulo, beneficia 231 mil pessoas (133 mil
crianças e 98 mil idosos), por meio de 1.786 entidades sem fins lucrativos.
 Além

disso,

atende

mais

220

mil

crianças

no

interior

paulista.

 Cada beneficiário recebe 15 litros de leite por mês, com teor de gordura mínimo de
3%, enriquecido com ferro e vitaminas A e D.
 Participam do programa crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses.
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 Na Capital, idosos acima de 60 anos também podem se cadastrar no projeto.
 Em 2016 o Governo do Estado de SP investiu mais de 164 milhões de reais no
programa.
 De 2011 a 2016 já investimos mais de 1 bilhão de reais!
 O Programa Vivaleite de segurança alimentar atua conjuntamente com as Secretarias
de Educação e Saúde.
 Estamos trabalhando juntos em novo modelo de gestão pública. Mas ainda há
muito que caminhar!
 Estamos reunidos hoje, aqui, para registrarmos esta união de esforços no sentido de
fortalecer sociedade civil e poder público.
 Somente juntos, podemos construir o futuro que queremos!
 Muito Obrigado!
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