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ATA DA 87ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC
– 04 de julho de 2017
Aos quatro dias do mês de julho do ano de 2017, com sede à Av. Ramiro Colleoni, nº 05, Vila
Dora, Santo André, às 09 horas, realizou-se a Octogésima Sétima 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 Mauá, ÁTILA CESAR MONTEIRO JACOMUSSI;
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 Subsecretário
de Estado, Sr. Edmur Mesquita, o Superintendente do DAEE, Sr. Ricardo Borsari 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.
Apresentação da revisão do plano de desenvolvimento e proteção ambiental da Billings –
PDPA – O gestor da Secretaria de Saneamento e Recursos Hídricos do Estado de São Paulo e o
técnico da Consultoria contratada – COBRAPE, Sávio Mourão, apresentam a revisão do plano
aos prefeitos e comunicaram que a revisão também passaria ao crivo do Comitê do Alto Tietê.
Em relação às alterações do mapa solicitadas pelos Prefeitos, informaram que isso depende da
revisão da Lei Específica da Billings, que está em análise do Comitê do Alto Tietê.
Limpeza dos piscinões e Avenida dos Estados
A pauta conta com a participação do Sr. Ricardo Borsari, Superintendente do DAEE. Os técnicos
do GT Drenagem apresentam o cronograma de limpeza dos piscinões e atividades já
realizadas, indicando as demandas de cada um dos locais destacados. O Superintendente
compromete-se a viabilizar as limpezas necessárias antes dos períodos das chuvas e solicita
que seja agendado um retorno no mês de outubro para que possam apresentar o cronograma
atualizado.
Discussão sobre alíquotas de ISS
O Secretário Executivo convida o Sr. José Luiz Gavinelli, Secretário de Finanças de São Bernardo
do Campo, para apresentar proposta de uniformização das alíquotas de ISS dos municípios
consorciados. O Secretário de Finanças apresenta as alíquotas fixadas em cada um dos
municípios e o cenário ideal que visa combater a guerra fiscal e a evasão de empresas da
Região. Os prefeitos aprovam as sugestões e autorizam a criação do GT Finanças para discutir e
analisar tecnicamente as propostas, bem como elaborar minuta de lei a ser utilizada
regionalmente. Na oportunidade, o Presidente retomada o assunto “Cobrança de Taxa de
Incêndio” e solicita ao Secretário de Finanças que inclua o tema como pauta de discussão do
Grupo de Trabalho a ser formado.
Dívida Ativa
O secretário executivo do Consórcio apresenta a Resolução Plenária a ser assinada pelos
Prefeitos, visando a criação do setor de Dívida Ativa do Consórcio que foi aprovada e assinada
pelos Chefes do Executivo.
Parcelamento de Dívidas
O Secretário Executivo apresenta a situação atual dos Municípios acerca da adesão aos Termos
de Parcelamento de dívidas.
Encontro Regional de Municípios
O Secretário Executivo apresenta proposta de apoio e realização do Encontro Regional de
Municípios pela ABM – Associação Brasileira de Municípios, na sede do Consórcio, em
Setembro/2017, que foi aprovada pelos Prefeitos.
Apresentação do Diretor de Programas e Projetos
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O Secretário Executivo apresenta o Sr. Leonardo Queiroz Leite que assumirá a Diretoria de
Programas e Projetos e trabalhará no escritório em Brasília.
INFORMES
O Secretário Executivo informa que o projeto visando a captação de recursos na ordem de
R$3.000.000,00 (três milhões de reais) para elaboração de projetos de infraestrutura hidráulica
de combate às enchentes, foi aprovado inicialmente pelo FEHIDRO e aguarda-se as próximas
análises. Apresenta, ainda, o andamento dos trabalhos realizados pelo Consórcio Corredores
na elaboração dos projetos e solicita retorno dos Municípios quanto à aprovação dos produtos
entregues. Em seguida, apresenta o quadro de acompanhamento de pagamentos das cotas de
rateio por parte dos entes consorciados. O Diretor Jurídico, Uriel Carlos Aleixo, solicita a
palavra para devolutiva de solicitações realizadas nas últimas Assembleias, iniciando pela
informação de envio de notificação de inadimplência da Concessionária SPMAR nos repasses
de ISS com os municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, Ribeirão Pires e Rio Grande
da Serra. Os municípios de Santo André e São Bernardo do Campo informaram que os valores
dos débitos foram parcelados pela concessionária. Em seguida, informa que o Consórcio
expediu ofício à Sabesp sobre inclusão da cobrança de taxa do lixo na conta de água e que
aguardamos retorno quanto ao convite enviado ao Presidente da empresa para participar da
próxima Assembleia, a fim de discutir o assunto. Informa, ainda, que a Diretoria Jurídica está
aguardando a publicação do Acórdão do STF, sobre a questão da vedação da cobrança da taxa
de incêndio no IPTU. Os Prefeitos solicitam que o Diretor convoque o GT Jurídico para análise
da questão. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente Orlando Morando
Júnior dá por cumprida a ordem do dia e encerra a Assembleia Extraordinária, às 12h. 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 04 de julho de 2017. Prefeitos presentes na 87ª
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

ÁTILA CÉSAR MONTEIRO JACOMUSSI
Prefeito de Mauá
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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

FABIO CONSTANTINO PALACIO
Secretário Executivo da Presidência
_____________________________________________________________________________
Nota: Abaixo da linha supra não fazem parte quaisquer termos constantes na Ata da 87ª
Assembleia Ordinária do Consórcio Intermunicipal Grande ABC.
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