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Entrega Kits: projeto "Criança de Futuro" Cravinhos do CONDECA 

Casa da Criança de Cravinhos 

Rua Pedro de Gasperi, nº200 

Cravinhos - SP 

  

"O que se faz agora com as crianças é o que elas farão depois com a sociedade." 

Karl Mannheim, sociólogo de origem húngara (nasceu em Budapeste, em março de 1893) e 

criador da Sociologia do Conhecimento  

  

Boa tarde,   

  

 O pensamento desse sociólogo (meu colega, pois eu também sou sociólogo) húngaro 

nos revela os motivos pelos quais é tão importante cuidar das nossas crianças e dos 

nossos adolescentes. 

 

 É fundamental notar como já, em outros tempos, muito antes de existirem políticas 

de assistência social, saúde, seguridade, os pensadores e os estudiosos já falavam no 

cuidado com a criança e com o adolescente. 

 

 Hoje dispomos de leis e normas que norteiam nossas políticas públicas, como o 

Sistema Único de Assistência Social (SUAS), o Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), que, aliás, este ano comemora 27 anos, entre outras bases legais. 
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 O governador Geraldo Alckmin está empenhado no fortalecimento da rede de 

atendimento à criança e ao adolescente em todo o Estado. Obrigado ao Prefeito "Boi" 

de Cravinhos (JOSÉ CARLOS CARRASCOSA), nosso companheiro de partido.  

 

 A parceria das prefeituras é fundamental no campo da assistência e do 

desenvolvimento social. Aproveito para deixar meus cumprimentos ao secretário 

municipal de Assistência Social. Márcio Luís Barroso, e a diretora da DRADS de 

Ribeirão Preto, Delvita Pereira Alves (figura "enfática" na região, que já foi, inclusive, 

vice-prefeita de Ribeirão Preto). 

  

 Nesse âmbito, temos como parceiro o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (Condeca) que tem à frente o presidente Vitor Benez Pegler! Especial 

agradecimento pela presença da SILVIA SEIXAS, Conselheira do CONDECA. 

 

 A Assistência permite a criação de 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. Por isso, é importante que cada ator saiba do seu 

papel e o desempenhe bem. 

 

 Em 2015, Secretaria de Desenvolvimento Social lançou o Edital Condeca, por meio do 

qual está sendo possível financiar projetos voltados à proteção e ao 

desenvolvimento integral de crianças e adolescentes paulistas.   
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 A Casa de Criança de Cravinhos se inscreveu, teve seu projeto aprovado e recebeu R$ 

298 mil, que serão destinados a atender 150 crianças entre 6 e 12 anos no contra 

turno escolar. O Projeto ”Criança do Futuro” reúne atividades socioeducativas, com 

informática, judô, artesanato, música, entre outras atividades. 

 

 Hoje, estão sendo entregues os uniformes que serão utilizados pelas crianças e pelos 

jovens em suas atividades dentro e fora da instituição. 

 

 É uma honra estar aqui para poder participar desta entrega junto com a Casa da 

Criança de Cravinhos, uma entidade que tem 52 anos de tradição na prestação de 

serviços sociossistenciais. Agradeço ao Fábio Simonetti, presidente da entidade, e da 

coordenadora Caroline Zanim.  

  

 Já aprovamos pelo edital do Condeca, entre 2015 e 2016, um total de 235 projetos, 

no valor de R$ 59.559.453,83. 

  

 O Estado também financia aqui em Cravinhos, por meio do Fundo Estadual da 

Assistência Social (Feas), serviços de convivência e fortalecimento de vínculos no 

município , beneficiando 140 crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos. 

 

 Estado e sociedade civil devem se unir para, juntos, construírem uma sociedade capaz 

de oferecer segurança e possibilidade de desenvolvimento integral às nossas 

crianças e aos nossos jovens. 

  

 A Secretaria de Desenvolvimento Social como um todo, toda a nossa equipe, está 

empenhada em tornar cada palavra do ECA realidade para cada criança e jovem 

paulista! Parabéns à equipe da Secretaria, à parceria da Secretária Adjunta Marina 

Bragante!  
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 Estamos empenhados em atender à determinação do governador 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. 

 

 Vale lembrar que estamos com os dois editais abertos: o do idoso e o da criança e do 

adolescente. Eles estão nos conselhos, no CONDECA (Criança e Adolescente) e no do 

Idoso, que é o CEI (Conselho Estadual do Idoso). A data limite é 28 de abril. Então, 

apresentem seus projetos! 

 

 As informações sobre os editais estão no site dos conselhos:  
 CONDECA - condeca.sp.gov.br 

 CEI - cei.sp.gov.br 
 

 Muito obrigado a todos! 

 

 

 

 

Responsável: Andréa 
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 Informações adicionais 

 

 Casa da Criança de Cravinhos   

 

Fundada em 8 de dezembro de 1964 pelo promotor Dr. José Henrique Pierangeli, a Casa da 

Criança surgiu para atender o grande número de crianças que ficavam nas ruas quando não 

estavam na escola.   Livre de qualquer envolvimento político, a instituição é reconhecida pelo 

município, pela comunidade e tem um único objetivo: integrar as crianças de Cravinhos junto 

à sociedade. 

 Em uma área próxima ao centro da cidade, as crianças podem desfrutar de 5.000m2, 

divididos em salas, banheiros, almoxarifados, sanitários, cozinha, copa para refeições, 

playground e áreas que servem para a prática de esportes. Com idade entre 7 e 11 anos, 

estas crianças buscam um lugar seguro onde possam se divertir, pois, muitas vezes, são fruto 

do stress causado pela pobreza, estão em vulnerabilidade social e sofrem violência doméstica 

causada pelo desemprego ou pelo vício ilícito.  Muitas crianças, hoje, jovens e adultos, 

conseguiram uma oportunidade de vida digna graças ao trabalho realizado pelos 

colaboradores e voluntários.   Com o crescimento deste exemplar trabalho, a Casa da Criança 

espera continuar trabalhando em prol de suas crianças, aumentando suas vagas para 100 

durante o período da manhã e 100 durante o período da tarde, totalizando 200 

atendimentos. 

 


