sem texto na margem superior desta página; início da ata a partir desta linha.
ATA DA 11ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
GRANDE ABC – 22 de dezembro de 2014 – 9h
Aos vinte e dois dias do mês de dezembro do ano de 2014, às 9h, na sede do Consórcio
Intermunicipal Grande ABC, situada à Av. Ramiro Colleoni, 05, Santo André (SP),
realizou-se a Décima Primeira Assembleia Geral Extraordinária, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de São Bernardo do Campo, LUIZ
MARINHO, com as presenças dos Excelentíssimos Senhores Prefeitos dos Municípios
de Santo André, CARLOS ALBERTO GRANA; de São Caetano do Sul, PAULO NUNES
PINHEIRO; de Diadema, LAURO MICHELS SOBRINHO; de Mauá, DONISETE PEREIRA
BRAGA; de Ribeirão Pires, SAULO MARIZ BENEVIDES e de Rio Grande da Serra, LUIS
GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA. INÍCIO – O Presidente iniciou os trabalhos
saudando a todos. Em seguida, fez a leitura da carta entregue pelo Comitê Regional
Unificado contra o aumento das passagens do ABCDMRR, reivindicando:
congelamento do preço da tarifa, nenhum aumento; imediata implantação do passelivre para todos os estudantes do ABC; que se privilegie o transporte publico o
transporte particular, com a implantação dos corredores de ônibus e integração total
gratuita entre as linhas intra-municipal e intermunicipal; 100% de acessibilidade para
deficientes físicos em todos os carros de todas as linhas de ônibus das sete cidades;
auditoria publica sobre os contratos com as empresas de transporte e audiência
publica com os sete prefeitos, em que sejam apresentadas de forma detalhada as
planilhas de custos do transporte, incluindo o lucro operacional das empresas; fim da
dupla função motorista/cobrador; fim do modelo de concessão a empresas privadas
no transporte público. Pela estatização do sistema de transporte sob controle dos
trabalhadores e usuários, com implantação da tarifa zero para todos. Na sequencia
informa que o município de São Paulo juntamente com o governo do estado de São
Paulo acordou o reajuste da tarifa no valor de R$3,50, e a gratuidade da passagem
para os estudantes da rede publica e privada. Dando continuidade a deliberação da
ultima assembléia, precisamos definir a tarifa para a região, mas que para isso era
necessário sentar com os empresários das empresas de transporte e abrir todos os
itens de planilha. No caso de SBC, após a reunião com as empresas, para incorporar a
tarifa com os R$0,20 e incorporar estudantes, o calculo final para o aumento definiu a
tarifa de R$3,51. Destaca que no primeiro calculo realizado somente pelos técnicos de
São Bernardo do Campo, chegou-se ao valor de R$3,40, e isso se deu pelo fato que as
empresas não haviam liberado a planilha, mas após a total transparência da planilha
deles chegou a R$3,51. A proposta é acompanhar os R$3,50, com exceção de RGS, e
definir o critério da gratuidade dos estudantes. Lembrando que o reajuste será biênio
e não anual, como em SP. Na sequencia passa a palavra aos demais prefeitos. O
Prefeito Carlos Grana, sugere que a gratuidade seja para todos os estudantes,
independente de ser rede publica ou privada e limite de renda. Prefeito Saulo informa
que sua conversa com os empresários gerou em torno de R$3,40, mas pensa que a
decisão tem que ser igual para todos. Prefeito Donisete fala da divergência da ultima
reunião que gerou o agendamento da reunião de hoje, destacando que a proposta do
Prefeito Lauro seria de R$3,30. Acha que nessa conta dos R$3,50 em tese o R$0,10 a
mais do primeiro valor proposto, seria justamente para custear os estudantes.
Presidente declara que é natural que o valor do montante final não seja igual para
todos os municípios, uma vez que cada município tem seu montante de usuários e isso
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faz com que o numero aumente individualmente para cada um. Prefeito Donisete acha
que temos que ter uma posição única, por exemplo, o movimento demanda o
congelamento, sendo que temos outras questões, como combustível, pneus, etc.
Prefeito Lauro pergunta como será o critério da gratuidade para estudantes.
Presidente responde que será para todos os estudantes formais. Prefeito Saulo opina
que o reajuste seja a partir de fevereiro ou metade de janeiro para dar tempo de
comunicar a população. Os demais prefeitos declaram que tem que seja a partir de 01
de janeiro ou quando o município de SP anunciar. Com a palavra, o Prefeito Gabriel
informa que sua posição é contraditória ao que havia informado inicialmente na
reunião anterior, já que a empresa não quer reajustar, alegando que se houver o
reajuste proposto o valor da tarifa municipal será maior que a intermunicipal, por isso
pediu uma reunião em conjunto para definir esse valor. O Presidente acha que
devemos comunicar o estado para rever o valor da sobreposição das tarifas
intermunicipais. O Prefeito Lauro menciona que tem esse mesmo problema. Em
seguida, diz que conversou com as duas empresas e apresentou o estudo, mas que as
empresas não absorvem a questão a gratuidade dos estudantes, mesmo com a tarifa
de R$3,50. Diz que seu município possui a bolsa estudante, concedendo 100% de
gratuidade e que reflete 61mil em viagens/mês de estudante gratuito, e por isso
alegam não ser possível absorver toda a rede de estudante do município. O Presidente
fala que temos pendente os R$0,20 que não foram reajustados em 2013 e que a rigor a
nossa passagem estaria R$3,30, posteriormente tirando o PIS e confins passaria a
R$3,20, sendo assim, hoje a tarifa tem que absorver os R$0,20 que foi reduzido
anteriormente. Grana fala que da parte dele esta decidido e já fez as reuniões com as 6
empresas.
Deliberação: após o exposto, os prefeitos definiram acompanhar o reajuste de SP, com
reajuste da tarifa de 16.667%, de R$3,00 para R$3,50, e a gratuidade do passe escolar
estudantes de rede publica e privada, ida e vinda do cidadão para a escola, sendo 2
passagens por estudante nos dias úteis. O anuncio será feito junto com o município de
São Paulo. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por
cumprida a ordem do dia e encerrou a Assembleia Geral, às 11h00, cuja ata, após lida e
achada conforme, vai assinada pelos Excelentíssimos Senhores Prefeitos. Eu, Luis Paulo
Bresciani, Secretário Executivo da Presidencia, digitei, conferi e assino abaixo. -.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Região do Grande ABC, em 22 de dezembro de 2014.
Prefeitos signatários, presentes na 11ª Assembleia Geral Extraordinária.

LUIZ MARINHO
PRESIDENTE
Prefeito do Município de São Bernardo do Campo
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LAURO MICHELS SOBRINHO
VICE-PRESIDENTE
Prefeito do Município de Diadema

CARLOS ALBERTO GRANA
Prefeito do Município de Santo André

PAULO NUNES PINHEIRO
Prefeito do Município de São Caetano do Sul

DONISETE PEREIRA BRAGA
Prefeito do Município de Mauá

SAULO MARIZ BENEVIDES
Prefeito do Município de Ribeirão Pires

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

LUIS PAULO BRESCIANI
Secretário Executivo da Presidencia
____________________________________________________________________
Nota: Abaixo da linha supra não fazem parte quaisquer termos constantes na Ata da
11ª Assembleia Geral Extraordinária do Consórcio Intermunicipal Grande ABC.
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