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CODIVAP – 02/06/2016
Consórcio de Desenvolvimento Integrado
Vale do Paraíba, Litoral Norte e Mantiqueira
 Pioneiro no País - formado por 44 municípios.
 Fundado em 10 de outubro de 1970, tem servido de paradigma para o
surgimento de outros consórcios que estão se formando pelo País.
 É presidido por Ernane Bilotte Primazzi, prefeito municipal de São
Sebastião.
Possui grande protagonismo no fomento do desenvolvimento dos municípios do
Vale do Paraíba.
Seu objetivo principal é tornar os municípios mais próximos, politicamente, uns
dos outros.
Assinatura Fundo a Fundo
CODIVAP
 A SEDS, enquanto gestora estadual da política pública junto aos municípios
paulistas, tem o papel de conduzir programas promotores de acesso e
defesa de direitos como também de cofinanciar, monitorar, orientar,
analisar e avaliar os resultados obtidos pelos municípios na área de
assistência social.
 Os recursos do Fundo Estadual de Assistência Social são destinados para
atender serviços de proteção básica, proteção especial e liberdade
assistida. Por meio de elaboração de Plano Municipal de Assistência
Social, o município especifica as ações e os projetos socioassistenciais que
desenvolve na sua cidade.
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 Em 2016, a SEDS repassará do Fundo Estadual da Assistência Social
R$11.500.876,09 para os 44 municípios que compõem o CONDIVAP.
 A cidade de Lagoinha receberá o valor de R$ 60.210,89.
 Em 2015, tivemos uma importante conquista: a SEDS publicou duas
resoluções que permitiram a reprogramação do recurso passado pelo
Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS (Resolução 15/2015) e a
utilização do mesmo para pagamento de profissionais do SUAS
(Resolução 16/2015).
 Estas resoluções permitiram, hoje, que 16 municípios (integrantes do
CODIVAP) tivessem a autorização da reprogramação orçamentária no
valor total de R$ 965.173, 10.
 O objetivo do governo Estadual é de flexibilizar a utilização do recurso e
assegurar a utilização integral do valor repassado.
 Temos a meta de aprimorar as metodologias e sistemas relacionados a
gestão. Temos de desenvolver critérios de cofinanciamento em razão de
objetivos, metas e indicadores de resultados comuns.
 Nesta construção, o Estado exerce um papel importante. Ele possui uma
visão macro das práticas e desafios de cada município, de cada região. A
ele, cabe comparar desempenhos e disseminar boas práticas.
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 Mas é o município o primeiro elo da cadeia. É ele o operador das ações.
 A democratização do Estado, por meio da descentralização políticoadministrativa, permitiu a participação e o controle social, o que significa a
consolidação de um novo modelo de gestão pública. Mas ainda há muito
que caminhar!
 Devemos alinhar nossos olhares para, juntos, erradicarmos a extrema
pobreza no Estado mais rico da federação.
 Estamos reunidos hoje, aqui, para registrarmos esta união. O Governo
estadual, executa sua tarefa ao confinanciar ações, fortalecer e
empoderar os municípios.
 Além dos valores referentes ao Fundo Estadual, assinamos, hoje,
VivaLeite com 39 municípios e a cidade de Cruzeiro assinará em
novembro. O Programa distribuirá um total de 277.140 litros à 18.476
beneficiários, com investimentos de R$ 6.843.736,80.
Somente juntos podemos construir o futuro que queremos!
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