GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

13 02 2017
Encontro na ASCOM – São Mateus

 Bom dia!

 Primeiramente, gostaria de agradecer o convite para participar deste evento aqui na
Associação Comunitária São Mateus (Ascom), oportunidade ímpar para me
aproximar da comunidade, para estar mais junto da população.
 Como gestor público, percebo, cada vez, mais a necessidade de tornar as ações
públicas conhecidas da população em geral. É necessário que o cidadão se sinta parte
integrante da gestão, que participe, opine, questione.
 Sempre que me reúno com lideranças de bairro e com aqueles que atuam no “fazer
social”, lembro-me dos motivos que me fizeram trilhar os caminhos da política: a
possibilidade de transformação. A oportunidade de transformar e melhorar a
condições de vida das pessoas.
 Todos os dias estamos nos transformando. Transformando aqueles que nos cercam e
nos transformando enquanto indivíduos.
 Estou há dois anos à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de SP,
em uma missão que me foi confiada pelo governador Geraldo Alckmin.
 Meu desafio, junto com minha equipe e as outras instâncias do governo, é garantir a
proteção social e a defesa de direitos, de forma interdisciplinar e intersetorial.

 A SEDS, como gestora estadual da política pública junto aos municípios paulistas, tem
o papel de conduzir programas promotores de acesso e defesa de direitos, além de
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cofinanciar, monitorar, orientar, analisar e avaliar os resultados obtidos pelos
municípios na área de assistência social.
 Hoje, trabalhamos para que São Paulo seja um Estado com menos pobreza, cada vez
mais cheio de oportunidades de trabalho, de progresso e de bem-estar para a nossa
população. Um Estado mais justo, que atenda aos mais necessitados, promova os
jovens, respeite os idosos, valorize as mulheres e inclua as minorias.

 Erradicar a extrema pobreza é, aliás, um desafio não só de São Paulo, mas também
do Brasil. Um estudo do Banco Mundial divulgado ontem aponta que o número de
pessoas vivendo na pobreza no Brasil aumentará entre 2,5 milhões e 3,6 milhões até
o fim do ano. O perfil traçado pelo Banco é qie serão na maioria adultos jovens, de
áreas urbanas, com escolaridade média e que foram expulsos do marcado de trabalho
formal pelo desemprego.
 A Secretaria de Desenvolvimento Social repassa, por meio do Fundo Estadual de
Assistência Social (FEAS), aos Fundos Municipais, recurso destinado a serviços, ações e
projetos socioassistenciais diversos, segundo os Planos Municipais de Assistência
Social (PMAS).
 São Paulo é um dos únicos Estados da nação que disponibiliza recursos do Fundo
Estadual de Assistência Social para TODOS os seus municípios. São destinados
recursos para os serviços da proteção básica, proteção especial de média e alta
complexidade, de acordo com a necessidade de cada gestão municipal.
 Este ano serão repassados R$ 64.875.853,00 para a Cidade de São Paulo. Mesmo nos
anos de crise econômica no País, o governo estadual, por orientação do governador
Geraldo Alckmin, fez questão de manter o repasse fundo a fundo com o mesmo valor.
Não diminuímos o recurso investido nos nossos municípios.
 Além deste recurso, com os Programas de Transferência de Renda estaduais, o Renda
Cidadã e o Ação Jovem, o Estado investirá mais de 20 milhões de reais em São Paulo.
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 No Estado de SP, temos aproximadamente 10 milhões de pessoas cadastradas no
Cadúnico com renda per capita de até meio salário mínimo. Destas, 14% estão na
cidade de São Paulo, estamos falando de mais de 2 milhões e meio de pessoas.
 O governo do Estado de São Paulo está empenhado em, junto com todos os 645
municípios, garantir que todos os paulistas que tenham direito ao Bolsa Família
recebam o benefício. Nos últimos dois anos, ampliamos em mais de 180 mil os
beneficiários no Estado.

 Na Capital, ainda podemos ampliar este número em 120 mil beneficiários. Nossa
meta é não deixar nenhum paulistano para trás!
 Mas somente a ajuda financeira não é suficiente. Temos de investir em uma rede de
serviços que trabalhe com essas famílias e com os jovens na construção de sua
autonomia e em iniciativas que garantam o acesso ao emprego, à economia solidária
e à renda.
 E, em algumas iniciativas, o Estado não consegue fazer seu “dever de casa” sozinho.
Necessita de auxílio, parcerias.
 Temos aqui hoje os exemplos dos participantes dos cursos mantidos pela Ascom,
em parceria com o Fundo Social Solidariedade Estado São Paulo-FUSSESP,
brilhantemente comandado pela Dona Lu Alckmin, cujo carro-chefe é a qualificação
profissional, oferecida a uma parcela da população de altíssima vulnerabilidade
social, inclusive em situação de rua.

 Em São Paulo temos, atualmente, uma rede socioassistencial de 1.282 convênios,
distribuídos entre 379 Organizações Sociais da Sociedade Civil. Além da rede direta
composta por 54 CRAS, os Centros de Referência da Assistência Social e de 29 CREAS,
os Centros Especializados de Assistência Social.
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 Considero o trabalho com a população em situação de rua um dos mais difíceis e
desafiadores para qualquer gestor público.
 Segundo a pesquisa da FIPE de 2015, temos 15.905 pessoas em situação de rua.
Destas, apenas 8.570 (54%) estão acolhidas em serviços da assistência, o restante se
encontra nas ruas de nossa cidade.
 Mais de 85% desta população é do sexo masculino, 20 % dos moradores em situação
de rua em SP tem ensino médio completo.
 Nos últimos 15 anos tivemos um crescimento de mais de 82% nesta população na
Capital. E com a crise econômica em nosso pais este número deve crescer.
 Sei do empenho do Prefeito Dória e equipe para dar melhores condições de vida para
esta população. Por isso, ressalto que mais de 50 % da população em situação de rua
da Capital aponta moradia e emprego fixo como as alternativas mais eficazes para
saírem das ruas. Essa deve ser uma meta de governo, pois serão necessárias ações
intersetoriais!
 Aqui, o Estado exerce um papel importante. Ele possui uma visão macro das práticas
e desafios de cada município, de cada região. A ele cabe comparar desempenhos e
disseminar boas práticas.
 Mas é o município o primeiro elo da cadeia. É ele o operador das ações.

 A democratização do Estado, por meio da descentralização político-administrativa,
permitiu a participação e o controle social, o que significa a consolidação de um novo
modelo de gestão pública. Uma gestão pública moderna, próxima da população, marca
do nosso governador. Ainda há muito o que caminhar!
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 Entretanto, estamos certos de que estamos no caminho certo para a construção de um
Estado mais justo e democrático.

De tudo o que conversamos, deixo a vocês três pensamentos para reflexão:
“A única revolução possível é dentro de nós.”
MAHATMA GANDHI

“A educação é a mais poderosa arma pela qual se pode mudar o mundo.”
NELSON MANDELA

“Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta
às mudanças.”
CHARLES ROBERT DARWIN

Muito obrigado!

A SEDS executa diretamente importantes programas.
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 A área de segurança alimentar temos:
Bom Prato: 51 unidades do Restaurante Popular
Desde 2000, foram servidas mais de 170 milhões de refeições e investidos mais de R$
443 milhões entre custeio das refeições, implantação e revitalização das unidades.

Viva Leite: um projeto social de distribuição gratuita de leite com alto valor nutricional
para crianças e idosos carentes do Estado de São Paulo.
3.165.720
Litros Entregues
Idosos atendidos

97.107

Crianças atendidas

113.941

Entidades sociais que participam

1.671

Totais Capital+ Região Metropolitana – Projeção para 2017
Transferência de Renda:
Renda Cidadã
 Atende famílias em situação de pobreza (preferencialmente com renda de ¼ do salário
mínimo).
 Desde sua implantação em 2001 já atendeu mais de 1 milhão de famílias e investiu R$ 1,4
bilhão.

Ação Jovem
 Tem por objetivo incentivar jovens, na faixa etária de 15 a 24 anos, pertencentes a famílias
que se encontram em situação de pobreza (preferencialmente com renda de até R$
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193,75), a concluírem a escolaridade. Oferece ações complementares de contra turno
escolar, de fortalecimento da convivência familiar e comunitária, cursos
profissionalizantes e iniciação profissional.
 Desde sua implantação, em 2004, já atendeu cerca de 500 mil jovens e investiu R$ 852,2
milhões.
São Paulo Amigo do Idoso
 Estimula o envolvimento de toda sociedade; une iniciativas dos cidadãos de todas as
idades, de entidades e órgãos públicos e privados, na criação de uma comunidade
verdadeiramente amiga do idoso.
 Programa que envolve ações Inter secretariais voltadas à proteção, educação, saúde e
participação ativa da população idosa do Estado, promovendo ações que fomentem o
envelhecimento ativo.
AÇÕES - São Paulo Amigo do Idoso





Fundo Estadual do Idoso;
Implantação de Centros Dia (CDI) e Centros de Convivência (CCI);
Cartão Amigo do Idoso;
Selo Amigo do Idoso (municípios e empresas).

299 unidades inauguradas
Centros Dia (CDI) - 55 unidades destinadas a idosos semidependentes
Centro de Convivência (CCI) - 244 unidades a idosos autônomos
Outros 45 Centro Dia e 110 Centros de Convivência previstos.

CARTÃO AMIGO DO IDOSO


Benefício mensal de R$ 100,00;
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Perfil: idosos com idade superior a 80 anos, renda mensal de até meio salário mínimo,
não cadastrados em benefícios individuais;

São Paulo Solidário
 O Governo de SP criou o São Paulo Solidário para a superação da extrema pobreza por
meio da mobilidade social, em parceria com municípios.
Recomeço – uma vida sem drogas
 O Programa Recomeço por meio de ações intersecretariais, tem como meta o
fortalecimento da Rede Recomeço, ou seja, uma rede de serviços que atenda
integralmente o usuário de substancias psicoativas, seus familiares e comunidade.
 51 entidades de acolhimento social em diversos municípios do Estado de São Paulo,
contabilizando 1.225 vagas em Comunidades Terapêuticas.
ASCOM
A Associação Comunitária São Mateus foi registrada em 10/08/1998 como uma Associação
de caráter Filantrópico, Socioassistencial, Promocional, recreativo e Educacional, sem fins
Lucrativos Há 17 anos, vem atuando na cidade de São Paulo/São Mateus, onde presta
assistência social para todos que dela necessitam sem distinção de qualquer deficiência
física, raça, cor, sexo ou credo religioso. É estruturada pelo seu funcionamento com
profissionais contratados em regime de CLT e voluntários. Preocupa-se com as questões
sociais
que
hoje
se
tornam
mais
graves.
A Associação Comunitária São Mateus nasceu de uma necessidade da comunidade por
melhorias na região, se concretizando através de idealizações conjuntas de associados, troca
de experiências, propostas inovadoras, da expressão de liberdade, de ser, do ir e vir, do
construir junto. Sua fundadora é Vilma da Silva Leite. Em um salão cedido, de
aproximadamente 60m², fazendo o trabalho direcionado a jovens carentes de São Mateus –
Iguatemi, e em todo seu entorno. Vilma Conselheira Tutelar por São Mateus e percebeu as
necessidades do bairro.
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