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Talking Points – Reunião no Conselho Tutelar de Pindamonhangaba (20/06) 

Referente à emenda federal de R$ 100 mil para equipagem (aquisição de 01 Automóvel, 
05 Computadores, 01 Ventilador e 01  bebedouro) 

Participantes e agradecimentos: 
 
Vereador Rafael Goffi 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

Conselho Municipal de Assistência Social  

Conselho do Idoso 

Representante diretoria de ensino 

 
Projeto Condeca em Pindamonhangaba 

Associação para Auxílio da Criança e do Adolescente – Projeto Crescer – R$ 134.632,00 

para atendimento a 105 crianças e adolescentes – Já foi paga primeira parcela 

 
Argumentos iniciais 
 

 Desde o início da minha carreira a pública, a preocupação em contribuir o 
desenvolvimento de crianças e adolescentes sempre me motivou.  

 

 Quando vereador de SP, criei um PL 227/2013 que visa diretrizes para criação e 
implantação de políticas para 1a infância. Esse projeto foi construído em parceria com 
a sociedade civil e acho que o grande diferencial que ele apresenta é a constituição de 
um grupo gestor com 2 representantes da saúde, educação e da assistência, pensando 
juntos a melhor forma cuidar dos nossos bebês e crianças.  

 

 Sabemos que esse ainda é o grande desafio:  construir políticas intersetoriais 
 

 Poder público e sociedade civil mobilizados pela mesma causa. 
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 Nós gestores públicos, precisamos criar políticas inovadoras que possam garantir o 
desenvolvimento integral e integrado das nossas crianças.  

 
Ações na secretaria: 
 

 Estamos 100% empenhados em fazer cumprir cada palavra do ECA com ações 

diversas. 

 

 O Governo do Estado de São Paulo está especialmente empenhado no fortalecimento 

da rede de atendimento à criança e ao adolescente em todo o Estado.  

 

 As parcerias são fundamentais no campo da assistência e do desenvolvimento social. 

 

 O governador Geraldo Alckmin inseriu um olhar de proteção integral nas políticas 

públicas voltadas às crianças e aos jovens.  Em 2015, autorizou a reativação do Fundo 

dos Direitos da Criança e do Adolescente, ligado ao Conselho dos Direitos da Criança 

e do Adolescente (Condeca), que teve arrecadação recorde de mais de R$ 54 milhões.  

 

 O Edital /2015 do Condeca, teve 223 projetos contemplados e valores repassados 

para organizações da sociedade civil e prefeituras que desenvolvem projetos para o 

público infantojuvenil no Estado, beneficiando de 86 mil crianças em todo o Estado 

de SP. No Edital 2016/2017, tivemos cerca de 1.400 projetos inscritos. 

 

 O CONDECA é um parceiro estratégico. Além dos Editais, o Conselho deliberou que irá 

cofinanciar a atualização do Plano Estadual de Enfrentamento do Trabalho Infantil.  

 

 Estão sendo realizados seminários regionais de fortalecimento da Rede 

Sociassistencial. Temos o compromisso de fortalecer a rede de serviços e 

consequentemente garantir o direito de ser criança no Estado de SP. Os eventos já 

foram feitos a 8 mil pessoas no Estado. 
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 O governo do Estado, através da Secretaria de Desenvolvimento Social, investirá em 
2017 mais de R$ 42 milhões de reais no atendimento a crianças, no Programa Criança 
Feliz.  

 A SEDS confinancia 330 serviços de convivência para crianças de até 6 anos e beneficia 
mais de 322.947 crianças através do Programa VivaLeite.   

 O Estado de São Paulo, através do Programa Creche Escola também vem expandindo 
fortemente a oferta de educação infantil nos últimos anos.  

 

Frases para inspirar: 
 
“Não existe revelação mais nítida da alma de uma sociedade do que a forma como se 

trata as crianças” – Nelson Mandela 

"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  

 “Se os governantes não construírem escolas, em 20 anos faltará dinheiro para construir 

presídios” -  Darcy Ribeiro  

 

 

 

 

 


