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ATA DA 84ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC
– 04 de abril de 2017
Aos quatro dias do mês abril do ano de 2017, com sede à Av. Ramiro Colleoni, nº 05, Vila Dora,
Santo André, às 09 horas, realizou-se a Octogésima Quarta 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 Rio Grande da Serra, LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA; de Diadema, LAURO
MICHELS; e de Ribeirão Pires, ADLER ALFREDO JARDIM TEIXEIRA. Presentes, também, o viceprefeito de Santo André, LUIZ ZACARIAS, 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.
Extinção de repasses à Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC
Informou sobre a decisão de cessação definitiva dos repasses mensais fixos à Agência de
Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, conforme deliberado na 18ª Assembleia
Extraordinária, realizada em 24 de março de 2017. Os prefeitos informaram que enviarão
projetos de lei às Câmaras para extinção das leis de criação da Agência.
Reajuste Salarial
O presidente do Consórcio retoma a discussão acerca do reajuste salarial, pontuando a
questão da data base do dissídio de cada um dos Municípios. Os prefeitos informam que estão
discutindo junto aos sindicatos, mas que a situação atual ainda não permite concessão de
reajuste.
Termos de Parcelamento de dívida
O presidente informa aos demais prefeitos que somente os municípios de São Bernardo do
Campo e Santo André se manifestaram quanto à proposta de parcelamento das dívidas
relacionadas à inadimplência do rateio. O Secretário Executivo entrega os referidos termos
para assinatura dos prefeitos Orlando Morando Júnior e Paulo Henrique Pinto Serra. Os
demais prefeitos se comprometem a enviar resposta para providências quanto à confecção
dos Termos de todos os municípios.
Alíquota do orçamento 2017
O Secretário Executivo, Fábio Constantino Palácio, ressalta que, conforme deliberado na 17ª
Assembleia Extraordinária, a alíquota de 0,25% para repasse do rateio seria reanalisada e
ratificada na Assembleia de Abril/17. O colegiado de prefeitos ratifica a alíquota de 0,25% da
receita ordinária líquida para o orçamento 2017.
Da retirada de ente consorciado do colegiado
O prefeito de Diadema, Lauro Michels, solicita o uso da palavra e entrega ofício formalizando a
intenção de retirada do Município de Diadema do quadro de entes que integram o Consórcio
Intermunicipal Grande ABC. Alega que não há possibilidade financeira de arcar com o
pagamento da dívida existente, somados ao valor do rateio estipulado para o exercício 2017.
Ressalta que ao fim do pagamento total da dívida existente, poderá rever a posição e o
Município poderá voltar a fazer parte desta Instituição.
Informes
O Secretário Executivo informa acerca do cancelamento da Pesquisa de Emprego e
Desemprego, através de rescisão contratual com a Fundação SEADE, com economia de 300 mil
reais/ano. Distribui, ainda, avaliação de satisfação do Seminário de Diagnóstico Habitacional.
Atenta para a data de realização do evento sobre os Desdobramentos do Seminário de
Diagnóstico Habitacional, a ser realizado em 13/06/2017, a partir das 9h. Por fim, informa que
o prefeito de Santo André, Paulo Henrique Pinto Serra, foi eleito como presidente da Agência
de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente Orlando Morando Júnior dá por
cumprida a ordem do dia e encerra a Assembleia Extraordinária, às 10h. A presente ata, após

1

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 04 de abril de 2017. Prefeitos presentes na 84ª Assembleia Ordinária.
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_____________________________________________________________________________
Nota: Abaixo da linha supra não fazem parte quaisquer termos constantes na Ata da 84ª
Assembleia Ordinária do Consórcio Intermunicipal Grande ABC.
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