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ATA DA 86ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC
– 06 de junho de 2017
Aos seis dias do mês de junho do ano de 2017, com sede à Av. Ramiro Colleoni, nº 05, Vila
Dora, Santo André, às 09 horas, realizou-se a Octogésima Sexta 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 Subsecretário de Estado, Sr. EDMUR MESQUITA 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.
Projeto alternativo para o VLT ABC
Tendo em vista a morosidade na implantação do VLT ABC pelo Governo do Estado, os prefeitos
avaliam que o projeto não será executado tão cedo em razão da crise econômica nacional e
debatem a possibilidade de sugerir ao Governo do Estado uma alternativa de modal, visando
melhorar o fluxo de transporte público no Grande ABC. Uma das alternativas de modal seria
um BRT – Transporte Rápido por ônibus (bus rapid transit), com menor custo de implantação o
que viabilizaria a execução. O presidente solicita que o Sr. Edmur faça a intermediação junto à
Secretaria de Transportes Metropolitanos para agendar reunião para a apresentação de uma
proposta.
Apresentação sobre o Polo Tecnológico
O Secretário Executivo do Consórcio apresenta o Sr. Cleber Borba Nascimento, coordenador de
projetos da empresa CERTI. O Sr. Cleber faz a apresentação dos estudos realizados até o
momento, demonstrando as tendências, possibilidades e oportunidades na instalação do polo
tecnológico.
Centro de Gerenciamento de Emergências
O Secretário Executivo apresenta aos prefeitos uma proposta de instalação de Centro de
Gerenciamento de Emergências. A proposta contempla Sistema Integrado de Monitoramento
Meteorológico, emissão de alertas de alagamento e deslizamento e atendimento 24 horas. Os
prefeitos aprovam a iniciativa de criar o CGE – Centro de Gerenciamento de Emergências no
Consórcio e o presidente determina o início das tratativas para licitar o objeto.
Parcelamento de débitos
O secretário executivo do Consórcio apresenta a situação atual dos Municípios acerca da
adesão aos Termos de Parcelamento de dívidas. Os prefeitos deliberam que o Parcelamento
dos débitos só poderá ser concedido aos entes consorciados.
Jogos Abertos Regionais
O Presidente sugere que o Consórcio firme convênio com o Governo do Estado visando sediar
os próximos Jogos Abertos Regionais. Os prefeitos aprovam a iniciativa.
Programa de Regionalização do Turismo
O Secretário Executivo convida o Sr. Fernando Bonísio, da Secretaria de Turismo de São
Bernardo do Campo, para apresentar o Programa de Regionalização do Turismo. A Proposta do
SENAC é capacitar e assessorar municípios identificados geograficamente ou por segmentação
turística e elaborar GRATUITAMENTE Planos Regionais de Turismo. Para tanto, é necessária a
participação efetiva dos gestores públicos para subsídio de informações (Caracterização,
Inventário, Planejamento e no Engajamento dos atores da cadeia turística). Para isso, o
primeiro passo é a adesão formal por Município (Prefeito ou Secretário Municipal). Em
seguida, é necessário indicar interlocutor regional (sugestão: Coordenador do GT Turismo) e,
por fim, a adesão formal da Região Turística ABCTur, pelo Presidente do Consórcio.
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Limpeza dos piscinões
O secretário executivo apresenta a técnica de programas e projetos do Consórcio, Srta. Lívia
Stefânia Rosseto, que faz a apresentação do cronograma e andamento das atividades de
limpeza e capinação dos piscinões da região do Grande ABC pelo Governo do Estado. As
demandas a serem apresentadas ao DAEE inclui: atualização do cronograma de limpeza;
limpeza e manutenção dos piscinões destacados na apresentação com Prioridade ao Petrobrás
em Mauá; aquisição de Capacitores e demolição da antiga casa de medição - Petrobras Mauá;
vistoria para o caso de solapamento no reservatório de São Caetano do Sul; caracterização dos
resíduos dos piscinões – Mauá; e, indicação de um representante técnico do DAEE para
vistorias conjuntas e comunicação direta com o GT Drenagem. O Sr. Edmur se compromete a
conversar com o Sr. Ricardo Borsari – Superintendente do DAEE e solicitar visita e participação
na próxima Assembleia de Prefeitos para tratar do assunto. Os prefeitos Paulo Serra e José
Auricchio Júnior solicitam incluir na pauta a discussão e possível visita técnica a trechos da
Avenida dos Estados que possuem problemas de solapamento e necessitam de intervenção a
fim de evitar maiores danos que interferem diretamente na mobilidade dos municípios.
INFORMES
O Secretário Executivo informa os próximos eventos a serem realizados no mês de junho/17.
Nos dias 07 e 08/06, será realizado Seminário: Avanços e desafios das políticas habitacionais
no Grande ABC; dia 12/06 – Seminário: Enfrentamento ao trabalho infantil e as competências
dos conselhos tutelares; 13/06 – Seminário: Indicadores Ambientais e seu papel na execução
de políticas públicas; 22/06 – Seminário: O Ecossistema de Inovação do Grande ABC. Após, o
secretário executivo apresenta balanço sobre os pagamentos de rateio por parte dos
Municípios. 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 06 de junho de 2017. Prefeitos presentes na 86ª
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

FABIO CONSTANTINO PALACIO
Secretário Executivo da Presidência
_____________________________________________________________________________
Nota: Abaixo da linha supra não fazem parte quaisquer termos constantes na Ata da 86ª
Assembleia Ordinária do Consórcio Intermunicipal Grande ABC.
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