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ATA DA 85ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC
– 03 de maio de 2017
Aos três dias do mês de maio do ano de 2017, com sede à Av. Ramiro Colleoni, nº 05, Vila
Dora, Santo André, às 09 horas, realizou-se a Octogésima Quinta Assembleia Ordinária, sob a
presidência do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de São Bernardo do Campo,
ORLANDO MORANDO JÚNIOR, e com as presenças dos Excelentíssimos Senhores Prefeitos, do
município de Santo André, PAULO HENRIQUE PINTO SERRA; do município de São Caetano do
Sul, JOSÉ AURICCHIO JUNIOR; do município de Ribeirão Pires, ADLER ALFREDO JARDIM
TEIXEIRA; e do município de Rio Grande da Serra, LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA.
Presentes, também, o Sr. JOSÉ DOURADO, representando o município de Diadema, e o
Secretário Executivo do Consórcio Intermunicipal, FÁBIO CONSTANTINO PALÁCIO. INÍCIO – O
Presidente iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo a presença de todos e deu
início à reunião.
Programa de remoções preventivas
O Secretário Executivo faz explanação acerca da necessidade de aditamento do Convênio com
o Governo do Estado, visando custear 50% do valor do auxílio aluguel das famílias removidas
das áreas de risco. O Presidente do Consórcio solicita ao Subsecretário de Estado, Sr. Edmur
Mesquita, que verifique a demanda junto à Casa Civil.
Apresentação de proposta pela APAE São Paulo
O Secretário Executivo do Consórcio informa o recebimento de um pedido da APAE São Paulo
para apoio na realização da campanha “Junho Lilás”, visando a conscientização da população
na realização do Teste do Pezinho. Para tanto, as Prefeituras que quiserem apoiar a causa,
devem iluminar seus prédios públicos com a cor lilás. Os prefeitos aprovam a ideia e
encaminharão a demanda aos setores responsáveis das Prefeituras. O representante da APAE
São Paulo não compareceu à reunião.
Dívidas SPMar
O presidente informa aos demais prefeitos que a Concessionária SPMar possui dívidas com
alguns Municípios da Região do Grande ABC e solicita que a Diretoria Jurídica do Consórcio
encaminhe ofícios aos órgãos competentes (Ministério Público do Estado de São Paulo,
Agência de Transporte do Estado de São Paulo – ARTESP e Departamento de Estradas e
Rodagens – DER), entre outros, a fim de que tomem conhecimento da situação atual e adotem
providências em relação ao fato em questão. O presidente ressalta que tal situação aflige os
municípios credores e se faz extremamente necessário o adimplemento da dívida. Os demais
prefeitos concordam com a medida adotada.
Reajuste salarial
O presidente do Consórcio retoma a discussão acerca do reajuste salarial e os prefeitos
informam que a situação atual ainda não permite concessão de reajuste.
Informes
O Secretário Executivo informa a situação atual dos pagamentos das parcelas mensais
referentes ao Rateio. Em seguida, apresenta o balanço das atividades mais relevantes de
alguns Grupos de Trabalho do Consórcio, iniciando pelo GT Saúde.
GT SAÚDE - Coordenador: Geraldo Reple Sobrinho. Principais discussões: descentralização da
retirada dos medicamentos do Hospital Mário Covas; regionalização da regulação de vagas no
sistema de saúde Estadual; criação da Central Regional do SAMU. GT EDUCAÇÃO Coordenadora: Suzana Dechechi. Principais discussões: Conferência Regional de Educação;
Produção de Seminário com profissionais da Educação. GT DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Coordenador: Silvio Minciotti. Principais discussões: visitação ao ecossistema de inovação
tecnológica na região metropolitana de Florianópolis; seminário sobre possibilidades de
investimentos no Grande ABC, com a implantação do Polo Tecnológico em 08/06/17; estudo
para criação de legislação padronizada regional de incentivo à inovação tecnológica. GT
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SEGURANÇA - Coordenador: Carlos Alberto. Principais discussões: revisão dos cursos do
Centro de Formação Regional em Segurança Urbana e início do processo licitatório para
contratação; estudos sobre compra coletiva dos equipamentos de comunicação digital; criação
do GAMESP junto ao Governo do Estado; unificação do padrão de tiro defensivo para o
método Giraldi e adequação do estande de tiro regional. GT MOBILIDADE URBANA Coordenadora: Andrea Brisida. Principais discussões: sequência do projeto corredores de
transporte coletivo, financiado pelo Governo Federal; liberação do projeto do Centro de
Controle Operacional do Grande ABC; cadastramento dos municípios de São Bernardo do
Campo, Santo André e Mauá, no programa de Travessia Segura do Governo Estadual;
negociação com o Governo do Estado para cadastramento dos demais Municípios de forma
consorciada; início das tratativas para sincronização semafórica prevista em estudo contratado
em 2016. GT HABITAÇÃO - Coordenadora: Sandra Malvese. Principais discussões: realização
do II Seminário de Regularização Fundiária do Grande ABC; capacitação de servidores públicos
de habitação e obras, com cursos e palestras; tratativas para aditamento do convênio com o
Governo do Estado para custeio de 50% do auxílio aluguel de famílias inseridas no programa
de remoção de moradias. GT DRENAGEM URBANA - Coordenador: sem definição. Principais
discussões: acompanhamento e fiscalização da limpeza dos piscinões realizada pelo DAEE;
projeto para obras de combate às enchentes nos Municípios de Ribeirão Pires e Rio Grande da
Serra (APRM) – pré-requisitos aprovados – valor: R$ 3.085.000,00 – aguardando deliberação
do Comitê do Alto Tietê. GT TURISMO - Coordenador: Fernando Bonísio. Principais discussões:
criação do Plano Regional de Turismo, com participação dos municípios de São Bernardo do
Campo, Santo André, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. GT GESTÃO DE
RISCOS - Coordenador: Luiz Antônio. Principais discussões: treinamento e cursos para as
equipes dos Municípios; criação de aplicativo para localização de inundações e deslizamentos,
e informações acerca de meteorologia e níveis de rios para a população. GT MEIO AMBIENTE Coordenador: Sônia Lima. Principais discussões: análise do PDPA; tratativas para efetiva
participação dos municípios no Subcomitê Billings e Comitê do Alto Tietê. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, o Presidente Orlando Morando Júnior dá por cumprida a ordem
do dia e encerra a Assembleia Extraordinária, às 11h30. A presente ata, após lida e achada
conforme, vai assinada pelos Excelentíssimos Senhores Prefeitos. Eu, Fábio Constantino
Palácio, Secretário Executivo do Consórcio, digitei, conferi e assino abaixo. Região do Grande
ABC, em 05 de maio de 2017. Prefeitos presentes na 85ª Assembleia Ordinária.

ORLANDO MORANDO JÚNIOR
Presidente
Prefeito do Município de São Bernardo do Campo

PAULO HENRIQUE PINTO SERRA
Prefeito do Município de Santo André

JOSÉ AURICCHIO JÚNIOR
Prefeito do Município de São Caetano do Sul
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ADLER ALFREDO JARDIM TEIXEIRA
Prefeito do Município de Ribeirão Pires

LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA
Prefeito do Município de Rio Grande da Serra

FÁBIO CONSTANTINO PALÁCIO
Secretário Executivo da Presidência
_____________________________________________________________________________
Nota: Abaixo da linha supra não fazem parte quaisquer termos constantes na Ata da 85ª
Assembleia Ordinária do Consórcio Intermunicipal Grande ABC.
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