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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  

Secretaria de Desenvolvimento Social 

 

 

Evento: Assinatura do Fundo a Fundo + Vivaleite em Piracicaba 

DATA: 5 de maio de 2017, às 10h 

LOCAL: Câmara Municipal de Piracicaba 

ENDEREÇO: R. Alferes José Caetano, nº 834, Centro - Piracicaba 

 

 

“Lutar pela igualdade sempre que diferenças nos discriminem. Lutar pelas diferenças 

sempre que a igualdade nos descaracterize” 

(Boaventura de Sousa Santos, sociólogo português, Professor Catedrático de sociologia da 

Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra e bacharel em Direito) 

 

Bom dia! 

• É um prazer imenso estar aqui em Piracicaba, ao lado do prefeito e companheiro Barjas 

Negri, cuja experiência na área de gestão executiva nos dá muito orgulho.  

 

• Obrigado pelas presenças da secretária municipal de Desenvolvimento Social, Eliete 

Nunes, a diretora da Drads de Piracicaba, Maria Aparecida Ribeiro Germek. 

 

• O município de Piracicaba sempre honrou seu compromisso com as políticas sociais, 

mas, acima de tudo, manteve obrigação social com o bem-estar da sua população. 

 

• Sempre tivemos o privilégio de contar com pessoas envolvidas e comprometidas com 

as políticas públicas para que essas políticas pudessem realmente chegar a quem 

precisa. E, nós, do governo do Estado de São Paulo, temos tido a possibilidade de contar 

com muita gente boa nesta caminhada, nesta trajetória da assistência social que, 

definitivamente, não é uma trajetória fácil. 

 

• Sabemos dos desafios diários enfrentados por vocês que estão aqui hoje, 

trabalhadores e trabalhadoras do SUAS (Sistema Único de Assistência Social), dos 

serviços sociais da cidade, pessoas que atuam nos CRAS, CREAS, nos departamentos 

sociais, servidores da assistência social. 
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• Todos vocês, com certeza, reconhecem as dificuldades que enfrentamos para cumprir 

a nossa missão de fazer com que a Assistência Social seja reconhecida como 

responsabilidade do Estado e principalmente como direito do cidadão. Trabalhamos 

arduamente para isso. 

 

• Temos assinado convênios em todo o Estado. Vamos apoiar o trabalho que o serviço 

social local executa em cada uma das cidades em que assinamos os convênios, 

beneficiando os municípios com recursos do governo do Estado de São Paulo 

diretamente na conta das prefeituras, diretamente nos Fundos Municipais de 

Assistência Social. 

 

 

• Sob o comando do Governador Geraldo Alckmin, empreendemos esforços para o 

fortalecimento dos municípios, das redes locais e o protagonismo das famílias no 

enfrentamento da extrema pobreza, uma das prioridades deste governo.  

 

• Estamos certos de que estes são os pilares para a construção de um Estado mais justo, 

democrático e equânime.  

 

• Ressalto que São Paulo é um dos únicos Estados da nação que disponibiliza recursos do 

Fundo Estadual de Assistência Social para TODOS os seus municípios.  

 

• Desde 2005, contamos com um sistema para a elaboração do Plano Municipal de 

Assistência Social, no qual o município especifica as ações socioassistenciais que 

desenvolve na sua cidade. 

 

• Com o objetivo de flexibilizar a utilização do recurso por parte dos municípios e 

assegurar a utilização integral do valor repassado, em 2015, regulamentamos a 

reprogramação do recurso passado pelo FEAS (Resolução 15/2015 altera pela 

Resolução 29/2016) e a utilização do mesmo para pagamento de profissionais do SUAS 

(Resolução 16/2015).  
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• Eu sempre digo que os recursos públicos na área social não devem ficar na conta. 

Devem ser investidos na população que precisa dos serviços e dos programas. Ou seja, 

nossa meta é orientar para que os municípios utilizem todo o recurso do FEAS no 

enfrentamento à pobreza e às vulnerabilidades sociais. A reprogramação foi 

fundamental para isso. 

 

• Os municípios da Drads de Piracicaba têm programados R$ 5.734.971, 34 em 2017 para 

serem repassados Fundo a Fundo, diretamente do Estado para o município. São 191 

serviços socioassistenciais cofinanciados pelo Estado para a região. 

 

• Hoje, Piracicaba recebe o Selo Inicial Município Amigo do Idoso. O Selo simboliza o 

empenho na implementação de boas práticas públicas que garantam o 

envelhecimento ativo e saudável de cada cidadão paulista. 

 

• O Estado de São Paulo assumiu o compromisso de garantir um envelhecimento digno à 

população idosa do Estado de São Paulo e o governador instituiu, pelo Decreto nº 

58.047 de maio de 2012, o Programa São Paulo Amigo do Idoso e o Selo Amigo do 

Idoso, que propõem ações intersecretariais e municipais voltadas a proteção, educação, 

saúde e participação da população idosa do Estado.  

 

• Compõem a Comissão Intersecretarial do Programa 11 Secretarias e o Fundo Social 

de Solidariedade com o Projeto “Viva Mais” (Cartão VidAtiva / Praça de Exercícios do 

Idoso/Espaço de Convivência do Idoso e os Jogos Regionais dos Idosos – JORI.) 

 

• Acredito que o nosso governador seja hoje o homem público que mais conheça o 

tema “idoso” como foi no passado o nosso saudoso Mário Covas. 

 

 

• Acreditamos muito no trabalho que os prefeitos fazem. E é por isso que estamos aqui. 

Confiamos no trabalho em equipe, nas parcerias, pois o Estado não faz nada sozinho. 

Mas podemos fazer muito juntos. 
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• E é desse “ fazer juntos”  

que nascem as grandes realizações, os grandes projetos, independentemente do 

partido, das rivalidades políticas, das desavenças. 

 

• A população deve estar em primeiro lugar. Como político, já fui situação, já atuei como 

líder do meu partido, o PSDB, durante quatro anos na Câmara de São Paulo, fiz oposição 

ao prefeito Haddad. Mas não era qualquer oposição, era uma oposição aguerrida. Mas, 

nem por isso, nós deixamos de aprovar os principais projetos, os mais importantes 

projetos para a cidade. Esse é o papel do vereador, do político, do gestor.   

 

• Cumprimento os vereadores de Piracicaba, na pessoa do presidente da Câmara, 

Doutor Matheus Erler. Temos aqui a vereadora NANCY THAME (esposa do meu 

caríssimo colega na Câmara Federal, Antonio Carlos de Mende Thame, antigo 

companheiro de muitos projetos e demandas), que não me deixa mentir não é mesmo? 

A Nancy reforça a presença feminina no legislativo, que ainda é pequena, mas que 

devemos lutar para ampliar. 

 

 

• Eu sou servidor público há 21 anos, e comecei na política como vereador na Câmara de 

Vereadores da minha cidade, a cidade de São Paulo. E realmente foi o momento mais 

rico da minha trajetória política. Mais rico do ponto de vista do relacionamento com a 

população, porque o vereador é a corrente de transmissão entre aquilo que o povo 

precisa e os governantes.  

 

 

• O vereador deve estar ao lado da cidade acima de tudo, independente de questões 

político-partidárias. Aliás, essa foi a orientação que meu partido sempre me deu: que nós 

trabalhássemos em favor das pessoas e não contra. Nós todos somos passageiros, mas 

ficam as políticas públicas, ficam as pessoas.  

 

• Em nossa luta incansável pelo bem-estar da população, também contamos com os 

deputados estaduais. Agradeço a presença do deputado Roberto Morais, pelo apoio 

ao nosso trabalho. E muito me honra também a presença do companheiro José 

Vanderlei, de Limeira. 
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• Vivemos um momento de crise. Dificilmente iremos encontrar na história recente do 

Brasil uma crise como a que estamos vivendo agora. Fruto de uma irresponsabilidade 

fiscal, de um populismo inaceitável para os padrões de hoje em dia, de transparência, de 

democracia, e agora estamos pagando o preço. Estamos pagando o preço da 

irresponsabilidade dos governantes.  

 

• E quem paga? Nós todos. E quem paga mais? Os mais pobres. São eles que pagam mais, 

porque a gente se vira. A gente diminui aqui, corta ali, segura. Mas aqueles que mais 

precisam do Estado são os que mais estão sofrendo.  

 

 

 

 

 

 

 

• A Reforma da Previdência, por exemplo, é um assunto polêmico. Nossos filhos e netos 

não vão poder se aposentar. Vocês já pensaram nisso? A Previdência Social, assim como 

está, não só consome recursos de hoje do tripé da Seguridade Social, como consome 

aqueles recursos que assegurarão a aposentadoria das gerações futuras. Se não 

reformarmos hoje, as futuras gerações estarão seriamente prejudicadas. Existem 

estudos que mostram que o déficit da Previdência será de 21% em 2050! 

 

 

• Quando investimos na área social, trabalhamos com a população mais carente, nos 

dedicamos mais às obras sociais do que as obras de engenharia. Trabalhamos com o 

princípio de investir no ser humano e de não deixar ninguém para trás, conforme 

determinação do governador Geraldo Alckmin. 

 

• 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." 
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• É claro que, quando investimos em pessoas, temos um retorno positivo: somos 

reconhecidos. Então, fica aqui a minha primeira grande dica: vamos trabalhar no serviço 

social. É disso que a população precisa. Vamos ajudar os mais carentes nesse 

momento de profunda crise econômica e social que nós estamos vivendo.  

 

• Vamos ampliar os recursos. Estamos trabalhando para assinar hoje todos os convênios, 

o mais rápido possível.  

 

• Hoje o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento 

Social, REPASSA R$ 1.469.824,00 ENTRE FUNDO A FUNDO (R$ 1.192.901,20) E 

VIVALEITE (276.922,80), PARA O MUNICÍPIO DE Piracicaba.  

 

• OS 27 MUNICÍPIOS QUE FAZEM PARTE DA DRADS DE PIRACICABA RECEBERÃO R$ 

8.302.162, 52, ENTRE FEAS E VIVALEITE.  

 

 

• Esse dinheiro não é um dinheiro que nós vamos dizer com o que vocês vão gastar. Vocês 

sabem com o que têm de gastar. Vocês fizeram, ou o antecessor de vocês fez, o Plano 

Municipal de Assistência Social, o PMAS. E é esse Plano que nós vamos financiar, é esse 

Plano que entregaram à Secretaria e onde está descrito onde irão aplicar os recursos 

que vamos cofinanciar, que vamos ajudar a gastar.  

 

 

• O prefeito Barjas Negri pode falar: não quero isso, quero naquilo. Pode mudar! Vocês 

têm liberdade para mexer no PMAS. Mudar o plano e enviar de novo para a Secretaria.  

 

• A administração anterior previu. Nós somos da nova administração e estamos prevendo 

aquilo. Pode mudar. Não tem problema! É um dinheiro mais flexível, um dinheiro que 

chega em boa hora. Não é pouco dinheiro. Para a área social, não é pouco. É um bom 

dinheiro. Então, quero que vocês se apropriem disso e façam um bom uso. 
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• Quero também reforçar a importância do nosso programa Viva Leite! O PAULO UEHARA 

é o nosso elo de ligação à frente de um dos mais importantes programas de Segurança 

Alimentar do Brasil.  

 

• São Paulo tem os dois principais Programas de Segurança Alimentar do Brasil: Viva 

Leite, que distribui leite para mais de meio milhão de famílias em situação de 

vulnerabilidade social, e o Bom Prato, que todo mundo quer, mas que ainda não dá 

para chegar em todas as cidades.  

 

• Nós temos 52 restaurantes populares do Bom Prato, o melhor programa de 

alimentação do País, uma referência nacional.  

 

• Desde que eu cheguei à Secretaria, em 2015, nós inauguramos quatro novas unidades. 

Quatro novos restaurantes. E vamos continuar assim. Inauguramos em Franca, Limeira, 

Santos e Botucatu, ao lado da Unesp.  

 

• Na última terça-feira, Taboão da Serra, na região metropolitana da São Paulo, ganhou 

um Bom Prato. Inauguramos a nova unidade: eu e o governador Geraldo Alckmin. 

 

 

•  Ainda está previsto mais um em Barretos, ao lado do Hospital de Barretos. Nós 

estamos avançando. É de domínio público que, devido à crise, existe uma contenção de 

gastos. Mas o governador Geraldo Alckmin está trabalhando para avançar.  

 

• É necessário um pouco de paciência. O governador quer avançar no programa e quiçá 

no futuro todas as cidades possam ter um restaurante popular que ajude as pessoas a 

se alimentar com qualidade e, isso é o que importa. 

 

 

• Eu quero aqui também dizer que nós não estamos distribuindo qualquer leite. O 

programa do leite tem duas grandes vantagens: a primeira é que a gente compra o leite 

na região. Isso se chama desenvolvimento local e sustentável, porque nós distribuímos 

quase 75 milhões de litros de leite, por ano, para mais de 416 mil beneficiários em todo 

o Estado.  



 
 
 
 
 
 

 

 
8 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  

Secretaria de Desenvolvimento Social 

 

 

• O leite que vai ser distribuído em Piracicaba é comprado de uma usina produtora da 

região. Isso gera emprega na região e traz riqueza para a região, isso foi uma estratégia 

do governador Alckmin. Então, estamos nessa direção. E não é qualquer leite: é um leite 

enriquecido com vitamina A e D, com ferro e que tem mínimo de 3% de gordura. É um 

leite especial para crianças de seis meses a seis anos de idade.  

 

• Vamos trabalhar para assinar esses convênios para que vocês possam continuar 

recebendo. Nós estamos atentos. Podem nos procurar e vão trabalhando junto com os 

deputados estaduais, que garantem o nosso orçamento. Se não fossem esses homens, 

nós não teríamos esse orçamento. E vamos trabalhando juntos! 

 

• A Primeira Infância, uma das prioridades do nosso governo, é uma fase crucial do 

desenvolvimento do ser humano. Além das habilidades intelectuais, até a empatia pelo 

próximo é fruto dessa fase da vida que vai dos 0 aos 6 anos. 

 

• Em conjunto com o governo federal, estamos implantando no Estado o Programa 

Criança Feliz, que tem em sua fase inicial 220 municípios elegíveis, que poderão contar 

com visitadores nas residências, dando auxílio socioassistencial às crianças e às 

famílias, priorizando-as nas políticas públicas que necessitarem.  

 

• Também por determinação do governador, lançamos dois editais: um da criança e do 

adolescente e outro do idoso, por meio de seus respectivos conselhos, o CONDECA e o 

CEI (Conselho Estadual do Idoso), pelos quais estamos selecionando propostas, tanto 

de prefeituras quanto de ONGs, para desenvolver projetos para serem financiados com 

recursos do fundo ou captados.  

 
Juntos estamos construindo essa realidade. 
Juntos São Paulo pode ser para todos. 

Muito obrigado. Contem comigo! Estou aqui para servir vocês! 
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