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ATA DA 14ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
GRANDE ABC – 30 de março de 2015
Aos trinta dias do mês de março do ano de 2015, às 11h, na sede do Consórcio
Intermunicipal Grande ABC, situada à Av. Ramiro Colleoni, 05, Santo André (SP),
realizou-se a Décima Quarta Assembleia Geral Extraordinária, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Rio Grande da Serra, LUIS GABRIEL
FERNANDES DA SILVEIRA, com as presenças dos Excelentíssimos Senhores Prefeitos
dos Municípios de Santo André, CARLOS ALBERTO GRANA; de São Caetano do Sul,
PAULO NUNES PINHEIRO; de Ribeirão Pires, SAULO BENEVIDES. Presentes também os
assessores regionais de São Caetano do Sul, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, além
do Secretário Executivo da Presidência, Luis Paulo Bresciani. Na ocasião, presente
também o Deputado Federal Alex Manente. INÍCIO – O Presidente Gabriel abriu os
trabalhos saudando a todos os presentes e agradecendo a presença do Ministro do
Turismo, Vinicius Lages e também do Deputado Federal Alex Manente que também é
presidente da Comissão de Turismo na Câmara dos Deputados. O Presidente agradece
ao Ministro também pela recepção no dia 25/03, em Brasília, ocasião na qual entregou
a pauta regional para estabelecimento de uma agenda de cooperação com o Governo
Federal voltada ao setor. Entre os pontos a serem discutidos com o ministro destacamse a implementação de um Programa Regional de Sinalização Turística, que irá indicar
melhores rotas e pontos turísticos por meio de placas padronizadas, a organização de
roteiro de promoção de eventos do projeto “Rota do Cambuci” nas sete cidades, além
do apoio federal na execução de ações contidas no Plano Plurianual Regional
Participativo 2014 – 2017, voltados para o desenvolvimento do turismo
empresarial/industrial e ambiental em áreas de mananciais. Com a palavra o
coordenador do GT Turismo, Fernando Bonisio entrega aos Prefeitos e Ministro as
propostas de fomento ao Turismo regional, buscando estabelecer uma agenda de
cooperação com o Governo Federal. Três pontos foram destacados: a necessidade de
implementação de um Programa Regional de Sinalização Turística, com colocação de
placas padronizadas indicando as rotas e atrações turísticas da região; a busca por
apoio ao projeto de incentivo ao turismo industrial, sindical e de negócios, elaborado
em parceria com a Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, braço
executivo do Consórcio para ações de desenvolvimento econômico e turismo; e as
propostas voltadas ao turismo nas áreas de mananciais, incluindo a exploração
turística das riquezas naturais e a organização de roteiro de promoção de eventos do
projeto “Rota do Cambuci” nas sete cidades. As propostas contemplam também as
ações prioritárias do Plano Plurianual Regional Participativo do Consórcio para o
período 2014 – 2017. O projeto regional de Turismo Industrial pretende revelar o
potencial turístico diferenciado do ABC e firmar a região como destino para turistas
que se interessam pela história da industrialização do País, explorando não só o polo
da indústria automotiva, mas diversos parques fabris, como os do setor químico,
cosmético e de alimentação, entre outros. A Rota do Turismo Industrial inclui visitas
pelo interior das fábricas, mostrando de perto as linhas de montagem e tecnologias
empregadas nas empresas. Destaca que a atividade, hoje restrita a São Bernardo do
Campo, deve ser replicada nas outras seis cidades da região. O número de empresas
interessadas em mostrar seus processos industriais e produtos para estudantes e
demais turistas é crescente. Comprovamos que existe demanda e benefícios para a
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região, porque esse turista também injeta renda na economia local. Por isso, vamos
levar o Turismo Industrial para as cidades vizinhas, e não com eventos pontuais, mas
com um calendário de atrações. Ressalta ainda que, em época de restrições
orçamentárias, o Turismo Industrial é um investimento que traz retorno às cidades
sem ser custoso. Não tem custo, porque as próprias empresas se organizam para
receber as turmas. Na nossa região, o Turismo Industrial serve de chamariz para o
turismo tradicional: após conhecer as empresas, as pessoas podem encontrar boas
opções de cultura, lazer e gastronomia no ABC. Encerra sua fala se colocando à
disposição para dúvidas. Com a palavra o Sr. Marcelo Liochi, membro do GT Turismo,
fala sobre o Programa Regional de Sinalização Turística do ABC, principalmente o fato
na mudança na dinâmica de mobilidade na região e nem sempre nos projetos de
mobilidade a sinalização é atendida, realçando os pontos turísticos da região, por isso
o GT vem trabalhando na realização de um padrão de sinalização turística na região.
Foi feita uma estimativa no projeto de sinalização em torno de 3,5 milhões. Encerra se
colocando à disposição para dúvidas. O Presidente deixa o pedido ao Ministro para
discutir esse assunto mais profundamente com a equipe técnica do ministério. O
Presidente fala também sobre o Festival do Cambuci e rota do Cambuci, realizado
todos os anos pelos municípios de Santo André, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. O
Prefeito Carlos Grana informa que no seu município o Festival terá início no dia 01 de
abril. Com a palavra o Secretário Executivo da Agência de Desenvolvimento Econômico
do Grande ABC, Giovanni Rocco, inicia sua apresentação sobre a Agência e também
sobre o apoio da Agência com relação ao Turismo Industrial, ao Turismo Industrial e
também a outros projetos de turismo em desenvolvimento na região pelo Consórcio e
que a Agência tem trabalhado como braço executor. Com a palavra, o Prefeito de
Ribeirão Pires, Saulo Benevides também cumprimenta o Ministro e relata a política
adotada pelo município durante a sua gestão de apoio ao desenvolvimento do turismo
no município. Fala também sobre a construção do Teleférico, do Templo Messiânico e
do Festival do Chocolate, que fazem parte do circuito turístico. O Prefeito Carlos Grana
reforça o pedido de sinalização regional e fala da inclusão da Vila de Paranapiacaba no
PAC Cidades Históricas, que passará pela reconstrução do campo e de todas as
residências, no total de 248 e mais o cinema e demais pontos da vila. O Deputado Alex
Manente agradece ao Prefeito Maranhão por demonstrar esforços para cooperar na
região. Agradece também ao Ministro por colocar o ministério à disposição do ABC. E
propõe a realização de uma audiência pública da Comissão na sede do Consórcio, com
a participação da Agência de Desenvolvimento. O Presidente reforça que o nosso
desejo é desenvolver essa política regional porque o ABC se apropria de todas essas
riquezas e cada cidade tem uma peculiaridade. São Bernardo do Campo tem muito
foco no turismo industrial/empresarial. A região que abrange Ribeirão Pires, Rio
Grande da Serra e a Vila de Paranapiacaba (Santo André) tem um foco no turismo
histórico com respaldo do ecoturismo. Temos também a rota do Cambuci, entre tantas
outras. Portanto, solicita ao Ministro para sermos parceiros, na esperança de viabilizar
esses projetos. Com a palavra, o Ministro Vinicius Lage inicia agradecendo a todos os
prefeitos e o Deputado Alex Manente, fala sobre a vocação industrial do ABC que se
configura em um dos grandes diferenciais. Pode-se transformar essas instalações
(industriais) em centros de visitação. É uma decisão acertada do Consórcio apostar no
turismo industrial. Lembra, ainda, a necessidade de preparação da região para esse
novo cenário. Transformar esses elementos do tecido urbano, industrial, hídrico e
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natural em produtos que possam ir para a prateleira vai exigir operadoras que saibam
vender o potencial, sinalização turística especializada e treinamento de pessoas. Tudo
isso faz parte de uma agenda de transformação do turismo na prioridade do governo
para com o ABC. Ressalta estar feliz em ver que as prefeituras da região estão
dispostas a uma aproximação com o setor privado, que poderá abrir suas fábricas a
visitas tecnocientíficas a alunos e até mesmo profissionais, e também pelo avanço dos
municípios no desenvolvimento do turismo na região. O Ministro encerra sua fala se
colocando à disposição dos municípios no avanço do turismo na região. Deliberação: a
proposta da realização da audiência pública proposta pelo Deputado Federal Alex
Manente foi aprovada pelos prefeitos. Em seguida o Presidente protocola a entrega
do documento com todas as demandas do ABC. ENCERRAMENTO: Nada mais
havendo a tratar, o Presidente agradece novamente a presença do Ministro Vinicius
Lage e a todos os presentes, deu por cumprida a ordem do dia e encerrou a
Assembleia Extraordinária, às 12h, 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 30 de março de 2015.
Prefeitos signatários, presentes na 14ª Assembleia Geral Extraordinária.

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

CARLOS ALBERTO GRANA
Prefeito do Município de Santo André

PAULO NUNES PINHEIRO
Prefeito do Município de São Caetano do Sul

SAULO BENEVIDES
Prefeito do Município de Ribeirão Pires

LUIS PAULO BRESCIANI
Secretário Executivo da Presidência

____________________________________________________________________
Nota: Abaixo da linha supra não fazem parte quaisquer termos constantes na Ata da 14ª
Assembleia Extraordinária do Consórcio Intermunicipal Grande ABC.
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