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EVENTO: 4 de agosto de 2016 

Assinatura de 43 projetos voltados à garantia de direitos para o público infantojuvenil 

Assinatura do Decreto que implementa o MSE WEB 

_______________________________________________________________ 

No mês passado, foram comemorados os 26 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA). O Governo do Estado de São Paulo continua fortalecendo 

sua rede de atendimento. 

Fomentando a execução de projetos que visem à proteção e que garantam o 

desenvolvimento integral das crianças e adolescentes paulistas.  

O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente tem sido um 

grande parceiro! Em 2015, o Conselho bateu recorde na arrecadação de 

recursos para o Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do 

Estado de São Paulo, arrecadando R$ 25 milhões.  

Hoje, iniciamos as assinaturas de parcerias com entidades sociais relativas ao 

Edital Condeca- 2015.  

Serão repassados R$ 17.403.536,76 para 43 projetos sociais (35 organizações 
da sociedade civil) que beneficiarão cerca de 43 mil crianças e adolescentes.  
Até novembro assinaremos os 221 projetos (entre prefeituras e entidades) 

repassando R$ 46.110.898,59 para o atendimento de 61.067 em diversos 

municípios paulistas.  

Municípios/Porte Projeto Atend Recurso 

Metropole 59 15845  R$   16.376.544,39  

Estadual 7 6871  R$      2.567.209,67  

Regional 7 14320  R$      2.877.911,00  

Gde Porte 53 11643  R$   11.396.648,15  

Médio Porte 21 5484  R$      4.548.017,65  

Peq Porte 1 39 3545  R$      4.160.127,38  

Peq Porte 2 35 3359  R$      4.184.440,35  

TOTAL 221 61.067  R$   46.110.898,59  
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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. 

Com os recursos do fundo estadual poderemos fortalecer ações de parceiros 

com expertise reconhecida na área social.  

Centro Israelita de Apoio Multidisciplinar (CIAM) 

Fundação Dorina Nowill para Cegos 

Instituto Dom Bosco 

Casa Taiguara de Cultura 

Associação Fazendo História 

Instituto Olga Kos de Inclusão Cultural 

Mas a muito a ser feito!  

Recentemente, fomos surpreendidos com o caso do menino Ítalo que, com 

10 anos, morreu após ser baleado na cabeça por policiais militares durante 

uma perseguição em um bairro rico da capital.  

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em parceria com Fórum 

Brasileiro de Segurança Pública, divulgou dados sobre a violência no País: 

Mais da metade dos homicídios no Brasil tem suas vítimas jovens entre 15 e 

29 anos.  

Em vez de seguir padrões aleatórios e generalizados, os dados mostram 

fortes componentes de classe, gênero, raça, faixa etária e escolaridade na 

distribuição da violência letal.  

A violência incide principalmente sobre os jovens pobres, negros, do sexo 

masculino e com menos de 8 anos de escolaridade. 

Diante de casos como o do menino Ítalo, a sociedade se comove, tenta 

encontrar culpados. Na minha compreensão a “culpa” é de todos! Não 

cuidamos como deveríamos de nossas crianças.  

A educação é a principal arma contra a violência!  

Uma única tese deve prevalecer: a de que a infância é um tesouro e que nós, 

servidores públicos que somos, não podemos poupar esforços para a 
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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.  

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

estão empenhados em tornar cada palavra do ECA realidade para cada 

criança e jovem 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, o dia é de muita comemoração. Além de assinarmos os termos de 

parceria utilizado os recursos do Fundo Estadual da Criança e Adolescente, 

damos importantes passos para o fortalecimento da rede de serviços 

socioassistenciais paulista.  

O Governador assinará o Decreto que implementa no Estado de SP um 

sistema informatizado para monitoramento e acompanhamento das medidas 

em meio aberto.  

Antes fazer uma breve apresentação do Sistema queria ressaltar que o ECA, 

aos 26 anos, é um compromisso de toda a sociedade! 

Somente juntos construiremos o futuro que desejamos às nossas crianças e 

jovens!  

Muito Obrigado a todos! 

 

 


