SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Gabinete do Secretário

Mais 21 entidades e prefeituras recebem recursos para projetos voltados à
proteção e ao desenvolvimento da criança e do adolescente

• Boa tarde!
• Hoje, na sexta etapa da liberação de recursos para projetos voltados à
proteção e ao desenvolvimento integral de crianças e adolescentes
paulistas, reunimos representantes de entidades e prefeituras, que irão
atuar no Estado de São Paulo.
• Desta vez, serão repassados mais de R$ 4.792.680,51 milhões para projetos
sociais (16 organizações da sociedade civil e 5 prefeituras – Sabino,
Taiaçu, Lucianópolis, Águas de Santa Bárbara e Ubirajara) que
beneficiarão mais de 7.980 mil crianças e adolescentes.
• Essas assinaturas de parcerias com entidades sociais são relativas ao Edital
Condeca de 2015. Tivemos, por meio deste edital, 232 projetos aprovados.
• O governador Geraldo Alckmin autorizou o termo de fomento de todos os 232
projetos contemplados. No total, serão repassados R$ 54.222.081,32 do
Fundo Estadual da Criança e do Adolescente, para as entidades e
prefeituras responsáveis pelos projetos.

• Estamos na sexta etapa dessa missão e muito já foi feito. Em agosto,
destinamos mais de R$ 17 milhões para 43 projetos de 35 organizações
sociais. Em setembro, foram mais de R$ 3,5 milhões para 11 entidades em
14 projetos distintos. Em novembro, foram repassados mais R$ 3,2
milhões para 24 projetos sociais.

• E, em março de 2017, assinamos 41 projetos e R$ 6.998 milhões.
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• O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (Condeca) tem
sido um grande parceiro, que tem à frente o presidente Vitor Benez Pegler!
Reforço que os novos projetos poderão ser apresentados até o dia 31 de
maio!
• Estamos trabalhando para fortalecer a rede de atendimento de crianças e
adolescentes em todo o Estado. O Fundo tem financiado projetos de nas áreas
de Cultura, educação, saúde e assistência social.
• Neste ano, a Secretaria de Desenvolvimento Social, através do Fundo de
Assistência Social irá destinar R$ 95.708.662,89 em serviços destinados ao
atendimento de crianças e adolescentes nos municípios paulistas.
• Sempre com o propósito de lutar pela a justiça social!
• “Lutar pela igualdade sempre que as diferenças nos discriminem; lutar
pela diferença sempre que a igualdade nos descaracterize. ”
Boaventura Sousa Santos
• O governador Geraldo Alckmin se mantém empenhado em continuar
fortalecendo a rede de atendimento à criança e ao adolescente em todo o
Estado.
• Para isso, 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 aos nossos jovens.
• Educação é a chave para o desenvolvimento social e para o
enfrentamento das desigualdades sociais.

2

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Gabinete do Secretário

• Como o próprio governador gosta de afirmar e eu, sempre que posso, reafirmo
e reitero:

“Não há combate à pobreza e às desigualdades sem uma forte ação do
Estado. Uma ação que alavanque o potencial dos indivíduos e faça com
que exerçam suas cidadanias plenas sem a pretensão de doutriná-los ou
tutelá-los."
• A Secretaria de Desenvolvimento Social e o CONDECA, estão empenhados
em tornar cada palavra do ECA realidade para cada criança e jovem
paulista!
• 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.

Muito obrigado a todos!
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