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Projeto de Decreto Legislativo nº 

 

 

Concede Medalha Cassiano Ricardo ao 

“CEDECA - Centro de Defesa dos Direitos da 

Criança e do Adolescente de São José dos 

Campos”. 

 

 

   A Câmara Municipal de São José dos Campos aprova o seguinte Decreto 

Legislativo: 

 

   Art. 1º. É concedida a medalha “Cassiano Ricardo” ao “CEDECA - Centro 

de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de São José dos Campos e 

Região”. 

 

   Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação. 

 

   Plenário “Mário Scholz”, 18 de outubro de 2016. 

 

 

Dra. Angela 

Vereadora – PT 
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JUSTIFICATIVA 

 

   No começo da década de 1990, diversas pessoas de diversos setores sociais, 

decidiram  se unir em São José dos Campos em prol de um objetivo: Defender os Direitos das 

Crianças e dos Adolescentes. 

 

   Os desafios: Muitos. Os recursos: Escassos. A vontade para trabalhar: Infinita. 

 

   Em dezembro de 1996, chegaram ao entendimento que necessitavam deixar de 

ser simplesmente um movimento, para institucionalizar-se, sendo assim formalmente 

constituído. Nascia então o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de São 

José dos Campos e Região. 

 

  O CEDECA, nasceu da filosofia e da metodologia da Pastoral do Menor. É uma 

organização não-governamental, de assistência social, de controle, promoção e defesa dos 

direitos da criança e do adolescente, que atua em São José dos Campos desde 1992, quando, 

ainda enquanto um movimento pró direitos, abrigou o programa Liberdade Assistida. 

 

   O CEDECA adotou o nome de Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do 

Adolescente "Jair Jesuíno Trindade", em homenagem ao adolescente de mesmo nome que foi 

preso e morto por policiais, num cenário de completo abuso e desrespeito aos direitos 

humanos. 

 

   Entretanto, trabalhando um dia após o outro, o CEDECA, ao chegar ao seu 

vigésimo aniversário, traz consigo uma história de lutas e conquistas em favor de crianças e 

adolescentes. 

 

   Dentre todos os diversos projetos que o CEDECA atuou, alguns dos mais 

importantes foram a defesa de adolescentes apreendidos na Fundação CASA (Centro de Apoio 

Socioeducativo), a defesa do interesse de crianças e adolescentes em ações judiciais de 

guarda, adoção tutela entre outras e o trabalho com crianças e jovens em situação de risco, 

preservando os vínculos com os seus familiares. 

 

   O trabalho do CEDECA nas duas útlimas décadas permitiu que diversas crianças 

tivessem uma infância saudável, protegidas de violência ou maus-tratos, evitou que jovens 
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desviassem seus rumos para a delinquência e aqueles que, seja quais foram os motivos que 

culminaram nisso, tiveram sua liberdade cerceada, receberam uma defesa técnica eficaz e e 

especializada. 

 

   A entidade também recebe denúncias, propõe e controla políticas públicas, 

visando sensibilizar, informar e organizar a sociedade para a efetivação do ECA (Estatuto da 

Criança e do Adolescente). 

 

   Os desafios ainda existem e não são poucos. Mas a força de vontade de dezenas 

de profissionais, estagiários e voluntários que atuam ou atuaram no CEDECA, permite que a 

entidade permaneça firme no seu mister de tornar a realidade de nossos jovens cada vez 

menos desigual. Aquele grupo de idealistas cresceu e se tornou uma referência na Defesa de 

Direitos de uma das parcelas mais frágeis da sociedade. 

 

   Isto posto, o reconhecimento desta edilidade é medida mais do que justa, razão 

pela qual conto com o apoio dos meus nobres pares. 

 

   Plenário “Mário Scholz”, 18 de outubro de 2016. 

 

 

Dra. Angela 

Vereadora – PT 
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