GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

Evento: 7ª Reunião do Conselho de Desenvolvimento - Região Metropolitana do Vale do
Paraíba e Litoral Norte
Local: Avenida Macedo Soares, 499 Capivari, Campos do Jordão
Horário: 10h

 Bom dia!

 É um prazer imenso estar aqui, reunido com os representantes dos municípios da
Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, ao lado de prefeitos e dos
meus colegas secretários, Mágino Barbosa Filho (Segurança Pública) e Laércio Benko
(Turismo).
 Quero cumprimentar todos os prefeitos na figura do meu amigo Fred Guidoni,
presidente do Conselho de Desenvolvimento, que é um grande prefeito, prefeito
lutador, batalhador, prefeito que todos os dias desafia o senso comum e vai à luta por
uma cidade de Campos do Jordão cada vez melhor.
 Meu muito obrigado também ao vice-presidente Vitão (Victor de Cássio Miranda),
prefeito de Paraibuna.
 Ao cumprimentar todos os prefeitos da RMVale, saliento que o desafio aqui é
convergir esforços para o desenvolvimento de uma região que congrega 39
municípios, todos com projetos importantes de políticas públicas, que agora são
conduzidos pelo Fred e pelo Vitão.
 Tenho certeza de que muitas são as questões que afligem os municípios e tenho
certeza de que a convergência de esforços é o melhor caminho para alcançarmos
nossos objetivos. A união dos municípios em torno da RMVale, visando resultados
positivos para todos, é fundamental. Precisamos de ações para sinérgicas e eficazes.

1

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Secretaria de Desenvolvimento Social

 Da minha parte, na Área Social, na qual estou há 22 anos, nossa meta é apoiar o
trabalho que a Assistência Social local faz em cada uma das cidades da RMVale.
 Considero fundamental acompanharmos as transformações, os avanços e colaborar
no estabelecimento de um novo paradigma da política de Assistência Social como
geradora de inclusão social. Hoje, sabemos o quão estratégica é esta área para um
desenvolvimento justo e sustentável de uma nação.
 Desde a Constituição Federal de 1988, que incluiu a Assistência Social no tripé da
Seguridade Social, ao lado da Saúde e da Previdência; passando pela aprovação da
LOAS (Lei Orgânica da Assistência Social), que deu estrutura para a Política Nacional
de Assistência Social e o nascimento do SUAS (Sistema Único de Assistência Social);
até o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Estatuto do Idoso e a fundamental
Lei Maria da Penha, caminhamos rumo a uma nação mais inclusiva e garantidora dos
direitos social.
 No meu entender, ainda que com todos esses significativos avanços, a implementação
prática e cotidiana da Inclusão e do Desenvolvimento Social ainda carecem de ações
mais conexas, convergentes e eficientes. E esse conselho, a meu ver, caminha nesta
direção.
 Nas palavras de John Kennedy, “todos nós temos talentos diferentes, mas todos nós
gostaríamos de ter iguais oportunidades para desenvolver os nossos talentos”. Isso
é equidade.

 E, para construir e perenizar essas condições, que iremos, todos juntos, trabalhar em
sintonia com o Governador Geraldo Alckmin.

 Para propor formas eficazes de avanço contínuo, é importante perceber os avanços
já estabelecidos. Isso é fazer política pública com continuidade e responsabilidade.
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 Acredito muito no trabalho realizado pelos prefeitos e é por isso que estou aqui.
Como bem lembra o governador Alckmin, nós não fazemos nada sozinhos, fazemos
juntos.
 Em dezembro de 2015, nós aprovamos no Estado de São Paulo o Fundo Estadual de
Combate à Pobreza, que alimenta a nossa secretaria de recurso. Nós tivemos um
pequeno aumento na alíquota da cerveja e do cigarro para abastecer esse fundo, que
tem em torno de R$ 800 milhões.
 Dificilmente, nós vamos achar na história recente do Brasil uma crise como a que nós
estamos vivendo. Fruto de uma irresponsabilidade fiscal, de um populismo inaceitável
para os padrões de hoje em dia, em que se exige transparência e democracia.
 Todos os prefeitos que investiram no campo social aderiram a programas,
trabalharam com a população mais carente, se dedicaram mais às obras sociais do
que as obras de engenharia, têm naturalmente uma melhor avaliação.
 Como diz o governador Geraldo Alckmin: “investir em gente, o governo tem que
trabalhar para as pessoas”. Neste ponto, trabalhar na área social é gratificante.
 Apesar da crise, estamos trabalhando para ampliar os recursos, assinar todos os
convênios o mais rápido possível. Temos recursos do Fundo a Fundo, Vivaleite, entre
outros.
 É necessário lembrar do Plano Municipal de Assistência Social (PMAS), que vocês
entregam à Secretaria e pelo qual é possível cofinanciar as ações definidas por vocês
como prioritárias.
 Vocês têm liberdade para mexer no PMAS, mudá-lo, adequá-lo à realidade de cada
município e enviá-lo à Secretaria.
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 A verba destinada à área social não é pouca. O importante é saber usá-la bem.
Sabemos que é importante gastar bem os recursos disponíveis, monitorando
resultados e contando com parcerias com institutos e universidades, que acumularam
conhecimento e formaram recursos humanos preparados para os desafios que temos
na atualidade.

 São Paulo tem os dois principais programas de segurança alimentar do Brasil: o Viva
Leite, que distribui leite para famílias em situação de vulnerabilidade social; e o Bom
Prato, cobiçado pelos municípios, mas que ainda não consegue chegar a todas as
cidades. Temos com 52 unidades do Bom Prato, o melhor programa de alimentação
do País, uma referência nacional, que fornece quase 85 mil refeições por dia, a R$ 1
para o usuário.
 Desde que eu cheguei à Secretaria, inauguramos 5 novas unidades (Franca, Limeira,
Santos, Botucatu e Taboão da Serra). É uma meta deste governo avançar no programa
e quiçá, no futuro, todas as cidades possam ter um restaurante popular que ajude as
pessoas a se alimentar melhor e mais barato.

 À frente do Vivaleite, temos Paulo Uehara. Fizemos readequações porque não
distribuímos qualquer leite. As entidades sociais ligadas ao programa estão
recebendo orientações contábeis, para que tenham sua situação regularizada e os
convênios não sejam interrompidos.
 O programa do leite tem duas grandes vantagens: a primeira pelo fato de o leite ser
comprado na própria região em que ele é produzido. São nossos esforços para
contribuir para o desenvolvimento local e sustentável.
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 Distribuímos 74,2 milhões de litros de leite, por ano, em todo o Estado.
 No Vale do Paraíba, temos 269.070 litros/mês distribuídos, 15.305 beneficiários
cadastrados e investimento anual de quase R$ 7,5 milhões.
 O leite que vai ser distribuído no Vale é comprado de uma usina produtora da região.
Isso gera empregos na região e traz riqueza para a região. Foi uma estratégia do
governador Alckmin. O leite distribuído é enriquecido com vitaminas 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.
 Quanto aos demais convênios, vamos trabalhar para assiná-los e para que as
prefeituras possam continuar recebendo as verbas. Podem ter certeza: estamos
atentos. Nos procurarem e trabalhem junto com os deputados estaduais, que
garantem o nosso orçamento.
 Em abril deste ano, liberamos quase R$ 17 milhões para projetos sociais no Vale do
Paraíba pelo Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS), para serviços de
acolhimento de crianças, adolescentes e idosos, assim como nos equipamentos que
atendem moradores em situação de rua, beneficiando mais de 100 mil pessoas em
situação de vulnerabilidade social.
 São recursos os ajudam a atravessar a maior crise da nossa história para cuidar de
quem mais precisa. É a Assistência Social do Governo de São Paulo garantindo, além
de recursos, segurança alimentar para as famílias em situação de vulnerabilidade
social.
 Também por determinação do governador, lançamos dois editais: um do idoso e um
da criança e do adolescente, por meio do CONDECA (Criança e Adolescente) e do
Conselho Estadual do Idoso (CEI), pelos quais estamos avaliando propostas para
captação de recursos para o desenvolvimento de projetos, tanto para prefeituras
quanto para Organizações Sociais. Essas são ações que aumentam o volume de
recursos e ampliam o número de serviços que podem ser prestados.
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 Estamos envolvendo cada vez mais a sociedade civil na gestão pública, ampliando as
parcerias com entidades sociais, além do necessário apoio dos recursos federais.
Sempre com a máxima transparência e efetividade nas ações propostas.
 Muito obrigado, contem comigo!
 Somente juntos podemos construir o futuro que queremos!

Sobre a RMVPLN
A Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte foi criada em 2012 e é integrada
por 39 municípios, divididos em cinco sub-regiões:
Sub-Região 1: Caçapava, Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Monteiro Lobato, Paraibuna, Santa
Branca e São José dos Campos;
Sub-Região 2: Campos do Jordão, Lagoinha, Natividade da Serra, Pindamonhagaba,
Redenção da Serra, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São Luiz do Paraitinga,
Taubaté e Tremembé;
Sub-Região 3: Aparecida, Cachoeira Paulista, Canas, Cunha, Guaratinguetá, Lorena, Piquete,
Potim e Roseira;
Sub-Região 4: Arapeí, Areias, Bananal, Cruzeiro, Lavrinhas, Queluz, São José do Barreiro e
Silveiras;
Sub-Região 5: Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba.
Extensa, a região concentra 2,5 milhões de habitantes e gera 5,2% do Produto Interno
Bruto (PIB) paulista.
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A RMVPLN está situada entre as duas Regiões Metropolitanas mais importantes do país:
São Paulo e Rio de Janeiro. Destaca-se nacionalmente por intensa e diversificada atividade
econômica. A produção industrial é altamente desenvolvida, predominando os setores
automobilístico, aeronáutico, aeroespacial e bélico nos municípios localizados no eixo da
Rodovia Presidente Dutra. Destacam-se também as atividades portuárias e petroleiras no
Litoral Norte e o turismo na Serra da Mantiqueira, litoral e cidades históricas. A região
caracteriza-se, ainda, por abrigar importantes patrimônios ambientais de relevância
nacional, como as Serras da Mantiqueira, da Bocaina e do Mar, e pelas fazendas de valor
histórico e arquitetônico.

GAMESP (Gabinetes Metropolitanos de Gestão Estratégica de Segurança Pública)
Os Gabinetes Metropolitanos de Gestão Estratégica de Segurança Pública (Gamesp) são
grupos regionais formados para discutir políticas de segurança, com objetivo de estimular
ações de prevenção e combate ao crime.
O gabinete integra membros das polícias Civil, Militar e Federal, guardas municipais,
prefeituras, secretarias estaduais, Ministério Público, Poder Judiciário e sociedade civil.
Entre as principais medidas discutidas pelo grupo está a implantação de sistemas de
videomonitoramento em diversas regiões do Estado. O grupo também discute medidas
como o acesso das prefeituras ao Infocrim (banco de dados das ocorrências da Polícia
Militar), além de planejar ações educativas e de prevenção, como programas e ações
socioculturais, esportivas e de lazer.
Pelo Estado
Os gabinetes foram criados a partir de resoluções conjuntas entre a SSP e a Secretaria de
Desenvolvimento Metropolitano (SDM). O primeiro Gamesp instalado foi na Região
Metropolitana de Campinas, em fevereiro de 2013.
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Em maio do mesmo ano, foi criado o gabinete para as 39 cidades da região do Vale do
Paraíba e do Litoral Norte. Dois meses depois, o Gamesp Baixada Santista e Vale do
Ribeira foi instalado.
O gabinete do Aglomeração Urbana de Jundiaí e o da Grande São Paulo foram criados em
setembro de 2013.
Os últimos foram Sorocaba e Piracicaba.
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