sem texto na margem superior desta página; início da ata a partir desta linha.
ATA de 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA
ASSEMBLÉIA GERAL
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC
06 de DEZEMBRO DE 2010
Aos seis (06) dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dez, na sede do
Consórcio Intermunicipal Grande ABC, com sede à Av. Ramiro Colleoni, nº 05,
Vila Dora, Santo André, às 10h00, realizou-se a Décima Primeira Reunião
Ordinária da Assembléia Geral, presidida pelo Presidente Prefeito Clóvis Volpi, e
contou com a presença do Excelentíssimo Prefeito de São Bernardo do Campo,
Prefeito Luiz Marinho, o Excelentíssimo Prefeito do Município de São Caetano do
Sul, Dr. José Auricchio Júnior, do Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de
Diadema, Arq. Mário Reali, e o Excelentíssimo Prefeito do Município de Rio
Grande da Serra, Dr. Adler Alfredo Jardim Teixeira. Ausente o Excelentíssimo
Prefeito do Município de Mauá, Prof. Oswaldo Dias, representado, sem portaria
de substituição, pelo Vice-Prefeito Paulo Eugênio Soares. Ausente também o
Excelentíssimo Prefeito do Município de Santo André, Dr. Aidan Antônio Ravin,
sem representante. Presentes os assessores regionais de Santo André, São Caetano
do Sul e Rio Grande da Serra. Ausentes os Assessores Regionais de Mauá,
Diadema e São Bernardo do Campo. INÍCIO. – O Presidente iniciou os trabalhos
dando bom dia e agradecendo a presença de todos. Seguindo a pauta, colocou em
votação a ata da 10ª Reunião Ordinária, realizada em 08/11/2010, a qual foi
aprovada por unanimidade e assinada pelos presentes.
1) ASSINATURA DOS
PREFEITOS EM OFÍCIO A SER ENCAMINHADO À NET SERVIÇOS DE
COMUNICAÇÃO. O Presidente do Consórcio explicou a todos que o ofício seria
encaminhado à NET solicitando o canal à região, nos termos do que autoriza a Lei
nº 8.977/95. Informou que os Secretários de Comunicação da região, juntamente
com a Secretária Executiva do Consórcio já estiveram na NET e que esta exigiu que
o ofício vá assinado por todos os Prefeitos, que o assinaram. A Secretária Executiva
do Consórcio deverá encaminhá-lo. 2) APRESENTAÇÃO DA SECRETÁRIA
EXECUTIVA EM DATA SHOW, SOBRE A FIXAÇÃO DA RECEITA E
ESTIMATIVA DA DESPESA, PARA O ORÇAMENTO DE 2011. a Secretária
Executiva apresentou aos Prefeitos o orçamento 2011, tanto na parte da receita
quanto da despesa, entregando a todos cópia da peça orçamentária. Informou que
na reunião de janeiro/2011, estará apta a informar o valor do superávit financeiro
de 2010. O orçamento foi aprovado, por unanimidade. Ao final, a Secretária
Executiva informou que em reunião, os técnicos de finanças dos Municípios
deliberaram que a partir do orçamento de 2012 não haverá mais a correção anual,
como tem sido feito anualmente, valendo, para a formação da cota de rateio de
cada município somente a receita corrente líquida informada pelos Municípios.
3) PRODUTOS METEREOLÓGICOS PERSONALIZADOS – DISCUSSÃO. O
Presidente informou aos Prefeitos que foi procurado pela empresa SOMAR
METEREOLOGIA, que encaminhou pleito ao Consórcio, onde oferece serviços de
implantação de radar na região do ABC, que produzirá informações sobre o
volume atmosférico, a cada cinco minutos, num raio de ação de 250km, com muita
precisão. O monitoramento pode efetuar previsões de chuvas e catástrofes que
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estejam para acontecer, tais como queda de granizo, rajadas fortes de vento,
deslocamento de tempestades, possíveis pontos de alagamento, entre outras
catástrofes da natureza. As informações são direcionadas a um aparelho físico em
um centro de decisão, que pode estar localizado na própria SOMAR, em um dos
Municípios, ou ainda no Consórcio. A partir do recebimento de dados
meteorológicos no ponto escolhido, o operador poderá realizar as decisões
estratégicas mais apropriadas. Informou aos Prefeitos que o
pleito foi
encaminhado para reunião do Grupo de Trabalho Defesa Civil, que entendeu que
referido monitoramento será de grande valia para auxiliar nas ações das defesas
civis da região, tendo em vista trazer diversas tecnologias capazes de antecipar as
ações preventivas. O monitoramento pode ser disponibilizado via internet ou
SMS. O valor da proposta ofertado pela empresa é o seguinte: R$ 56.000,00/mês
para plantão de 24 horas na própria SOMAR (R$ 672.000,00/ano), ou, R$
98.000,00/mês para plantão em local fora da SOMAR (R$ 1.176.000,00/ano), para
contrato de 36 meses. Os Prefeitos acharam o serviço muito importante para a
região, já que o que se busca é o fim das enchentes, e seria fundamental a ação
preventiva. Por deliberação dos Prefeitos, o processo será encaminhado à Diretoria
Jurídica do Consórcio, para parecer, se o Consórcio poderá contratar a empresa
SOMAR com dispensa de licitação, ou se o pleito é necessário. A Secretária
Executiva deverá encaminhar o processo à Diretoria Jurídica e trazer o parecer à
Assembléia Geral de janeiro de 2011, para que os Prefeitos deliberem, inclusive se
será utilizado a verba de superávit para este fim. Se for caso de licitação, o edital
deverá ser aberto imediatamente. 4) PLEITO DO SINDICATO DOS TAXISTAS
AUTÔNOMOS DE SANTO ANDRÉ E REGIÃO, NO SENTIDO DE
REAJUSTAR AS TARIFAS DE TÁXI NO GRANDE ABC – DISCUSSÃO. O
Presidente informa que o Sindicato dos Taxistas Autônomos de Santo André e
Região solicita reajuste nas tarifas de táxi no Grande ABC, e que o GT Mobilidade
se reuniu por duas vezes, para análise do requerimento, e deliberaram no sentido
de que o pleito seja indeferido temporariamente, pois pretendem que o reajuste das
tarifas de táxi ocorra juntamente com as tarifas de ônibus, o que está sendo
analisado. Além do mais, os sete municípios estão preparando planilha contendo
frota, modelo e idade dos táxis que rodam nos municípios. O GT entende a
necessidade de fomentar o uso do táxi com campanhas regionais de incentivo, bem
como curso de capacitação para os taxistas.
TARIFAS VIGENTES
TARIFA
PLEITEADA
PELO
SINDICATO
Bandeirada R$ 4,00
Bandeirada – R$ 4,00
Quilometro (bandeira 1) – R$ 2,00
Quilometro (bandeira 1) – R$ 2,40
Quilometro (bandeira 2) – R$ 2,40
Quilometro (bandeira 1) – R$ 2,90
Hora lenta ou parada – R$ 20,00
Hora lenta ou parada – R$ 29,00
Após explicações do Diretor de Projetos e Programas do Consórcio, os Prefeitos
deliberaram pela realização de Assembléia Geral Extraordinária, para tratar do
tema, aliado ao reajuste das tarifas de ônibus, a qual ficou designada para o dia
16/12/10, às 11h00. Os membros do GT Mobilidade deverão estar presentes na
reunião, para dissolver eventuais dúvidas dos Prefeitos, sobre o material trazido à
reunião. INFORMES:
Na sequência, o Presidente passou a palavra à Sra.
Secretária Executiva, para os informes da pauta, os quais foram passados aos
Prefeitos, conforme segue: 1) Foi encaminhado ofício à ECOVIAS e ARTESP com
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resposta de seis dos sete municípios sobre demandas destes relacionadas ao
trânsito e transporte de sua cidade, em especial problemas relacionados à Via
Anchieta, Rodovia dos Imigrantes, Índio Tibiriçá e Rodoanel e onde é solicitado o
agendamento de nova reunião no Consórcio, para que seja apresentado o traçado
das obras previstas para o Rodoanel e Rodovias Anchieta e Imigrantes.
2) A
Secretária Executiva lembra a todos sobre a Festa de comemoração de 20 anos do
Consórcio e entrega do Planejamento Regional Estratégico de 2011. Mostrou aos
Prefeitos um exemplar da agenda de 20 anos do Consórcio e informou que cada
Prefeito irá receber 10 exemplares para distribuição. 3) Informa, também, que o
Presidente da Câmara de Mauá, Vereador José Rogério Moreira Santana encaminha
ao Consórcio cópia da Moção de Apelo nº 89/2010, de autoria de todos os
Vereadores daquela Casa, por meio da qual solicitam ao Ministério da Justiça a
intercessão junto à Secretaria Executiva da Comissão de Anistia, para que
viabilizem a realização da CARAVANA DA ANISTIA no Município de Mauá, para
atender anseio da população mauaense, pois tornará possível o julgamento dos
processos dos ex-presos políticos e anistiados políticos. 4) O Presidente da
Câmara de Diadema, Vereador Maninho, encaminha requerimento de autoria da
Bancada do PT, onde registram VOTO DE CONGRATULAÇÕES ao Consórcio e
às sete cidades, pela iniciativa em realizar inspeção veicular na região, a fim de
beneficiar a qualidade do ar, bem como em realizar o 1º Seminário de Inspeção
Veicular em 17 e 18 de novembro no Consórcio. Ao final, solicitou autorização
para que a reunião de janeiro ocorra no dia 17/01/11, para que haja tempo hábil
para o cálculo do superávit financeiro. Neste caso, a reunião dos Assessores
Regionais ficará agendada para o dia 10/01/11. Os Prefeitos aprovaram a nova
data. ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por
cumprida a pauta, agradeceu novamente a presença de todos e encerrou a reunião,
às 11H10, cuja ata, após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da
Assembléia Geral. Eu, Eliana Bernardo da Silva,
Secretária Executiva do
Consórcio, digitei, conferi e assino abaixo.-.-.-.-.-.Região do ABC Paulista, em 06 de dezembro de 2010.
Prefeitos signatários, presentes na 11ª. Reunião Ordinária da Assembléia Geral.

CLÓVIS VOLPI
Presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC
Prefeito do Município de Ribeirão Pires

MÁRIO WILSON PEDREIRA REALI
Vice-Presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC
Prefeito do Município de Diadema
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LUIZ MARINHO
Prefeito do Município de São Bernardo do Campo

JOSÉ AURICCHIO JUNIOR
Prefeito do Município de São Caetano do Sul

ADLER ALFREDO JARDIM TEIXEIRA
Prefeito do Município de Rio Grande da Serra

Nota: Abaixo da linha supra não fazem parte quaisquer termos constantes na Ata da 11ª
Reunião Ordinária da Assembléia Geral do Consórcio Intermunicipal Grande ABC.

ELIANA BERNARDO DA SILVA
Secretária Executiva da Presidência
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