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ATA de 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA
ASSEMBLÉIA GERAL
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC
14 DE MARÇO DE 2011
Aos quatorze (14) dias do mês de março do ano de dois mil e onze, na sede do
Consórcio Intermunicipal Grande ABC, com sede à Av. Ramiro Colleoni, nº 5,
Santo André, a partir das 10h00, realizou-se a Décima Quarta Reunião Ordinária
da Assembléia Geral, presidida pelo Presidente Prefeito Mário Reali (Diadema), e
contou com a presença dos Excelentíssimos Prefeitos Luiz Marinho (São Bernardo
do Campo), José Auricchio Júnior (São Caetano do Sul), Oswaldo Dias (Mauá),
Clóvis Volpi (Ribeirão Pires) e Adler Alfredo Jardim Teixeira (Rio Grande da
Serra). Ausente o Excelentíssimo Prefeito Aidan Ravin (Santo André). Presentes os
assessores regionais de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul,
Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra; ausente a assessora regional de
Mauá.
INÍCIO.
O Presidente Mario Reali iniciou os trabalhos agradecendo a presença de todos,
destacando ser a reunião inaugural sob sua presidência.
Seguindo a pauta, colocou em aprovação a ata da 13ª Reunião Ordinária,
realizada em 07/02/11, bem como os Termos de Posse do Presidente e VicePresidente do Consórcio, o Termo de Contrato de rateio para 2011 e o Primeiro
Termo de Aditamento ao Contrato de programa “Casa Abrigo Regional Grande
ABC”, os quais foram aprovados por unanimidade e assinados pelos presentes.
A seguir, o Presidente apresentou a proposta formal de Divulgação da Carta de
Apoio ao Prefeito Oswaldo Dias, redigida pelos prefeitos das demais cidades, em
razão dos episódios decorrentes das chuvas intensas que atingiram a região e
causaram danos severos em Mauá. A proposta foi também aprovada por
unanimidade.
O Presidente apresenta o novo Secretário Executivo do Consórcio, Sr. Luis Paulo
Bresciani, fazendo considerações sobre sua experiência na gestão pública e sua
atuação anterior nos grupos do Consórcio envolvidos com a temática do
Desenvolvimento Econômico e do Trabalho.
Proposição de Pautas do Consórcio Intermunicipal Grande ABC junto aos
Governos Federal e Estadual.
Na seqüência o Presidente apresentou em data show, um conjunto de propostas
entendidas como prioritárias para discussão junto aos interlocutores do Governo
Federal e do Governo Estadual, para debate e posterior encaminhamento junto ao
governador do Estado e à presidência da República, contemplando os diferentes
eixos de atuação e o próprio fortalecimento institucional do Consórcio. Tais
propostas foram selecionadas em função da relevância do tema no planejamento
estratégico do Consórcio, observando-se especialmente o curto e médio prazos,
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bem como as indicações oriundas de diversos Grupos de Trabalho, a partir de
reunião realizada anteriormente entre a Presidência do Consórcio e os
coordenadores de GTs. A proposição inicial do Presidente Mario Reali segue anexa
a este documento, e foram realizadas as seguintes considerações:
Agenda Tripartite (Consórcio Intermunicipal Grande ABC/Governo Federal e
Governo Estadual.
No item sobre o Plano de Mobilidade Regional, o Prefeito Mario Reali sugeriu
para a próxima reunião uma apresentação detalhada sobre a mais recente pesquisa
origem/destino (O/D) disponível para a Região Metropolitana de São Paulo, bem
como enfatizou a necessidade de revisão do PITU e do PIVIR, à luz da nova
realidade existente no Grande ABC. Comentou ainda que o número de viagens
individuais já supera as coletivas, o que constituiria um dos fatores para a sensível
piora na fluidez do transito na região A proposta de apresentação da pesquisa O/D
foi aprovada para inclusão na pauta de abril.
No item relativo à ampliação dos leitos, de terapia intensiva e qualificada da rede
de atenção hospitalar, além de um breve balanço sobre a visita do ministro da
Saúde, Alexandre Padilha, realizada em 04/março, foi relatado a manifestação
posterior do Secretário Estadual, Giovanni Cerri colocando-se à disposição dos
prefeitos para a reunião que vinha sendo solicitada desde sua posse. Também foi
incluída na pauta a solicitação do Prefeito Oswaldo Dias para a entrada em
operação do AME Mauá.
No item referente à Integração dos Sistemas de Monitoramento, houve consenso
quanto à busca de novos recursos do PRONASCI junto ao Governo Federal,
integrando a Defesa Civil e a estrutura de segurança pública presente na região. O
Prefeito Mario Reali transmitiu a informação do coordenador do GT Segurança
Pública, sobre a previsão de entrega de equipamentos de rádio para as guardas
municipais e defesa civil das sete cidades, até meados de 2011. O Prefeito José
Auricchio pergunta como se encontra o processo de licitação do serviço de
acompanhamento meteorológico, ficando determinado ao Secretário Executivo dar
prosseguimento para a elaboração de seu edital, para a posterior aprovação da
Assembléia de Prefeitos. O Prefeito Clóvis Volpi informa a todos que o DAEE,
passa por correio eletrônico e telefonia celular, informações em tempo real sobre
previsões de chuvas e riscos de enchentes, constituindo-se em mais um possível
instrumento de alerta para a Defesa Civil na região. O Prefeito Luiz Marinho
sugere para a próxima reunião a presença do Coordenador do GT Defesa Civil para
fazer uma apresentação atualizada sobre o andamento dos trabalhos; informa
também que está critico o problema do tráfico de drogas nas escolas estaduais, fato
que deve ser abordado com destaque nas ações de segurança pública no Grande
ABC, tendo a concordância dos demais prefeitos. Por fim, os prefeitos presentes
apontaram a necessidade de manutenção e implantação de novos piscinões,
anteriormente ao período de chuvas, para criar alternativas de drenagem em áreas
novas na região.
No item sobre a Implantação do Plano Regional de Qualificação Profissional, o
Presidente propôs integrar as várias ações e iniciativas do poder público e de
diversas entidades que atuam nessa temática, ampliando e tornando mais eficaz a
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política regional de qualificação, também de forma vinculada à base de
informações disponíveis nos centros públicos de emprego trabalho e renda
presentes em vários municípios. O Presidente informou ainda sobre a possibilidade
de se estabelecer diversas parcerias, especialmente junto ao Sistema S, sindicatos de
trabalhadores e entidades empresariais.
No item 5 relativo ao Pólo Tecnológico Regional, o Presidente destacou a
relevância de retomada desse tema pelo Consórcio, junto à Agencia de
Desenvolvimento Econômico, e acompanhando a sua tramitação no âmbito do
Governo Estadual. Ao mesmo tempo, propôs o envolvimento do Governo Federal
na referida iniciativa.
No item referente ao Plano Regional de Habitação, foi destacada também a
relevância de uma abordagem integrada sobre o problema da moradia, avançando
não apenas no Grande ABC, mas levando a discussão para o âmbito da região
metropolitana, em diálogo com os Governos Federal e Estadual.
Agenda Bilateral II– Consórcio Intermunicipal Grande ABC e Governo Federal
No item sobre a Ampliação e popularização do acesso regional à banda larga, o
Prefeito Marinho informa que em São Bernardo do Campo está avançando a
disseminação de infraestrutura para banda larga e finalizando a instalação.
No item sobre o fortalecimento institucional, o Presidente destacou a visita de
representantes da Caixa Econômica Federal e a proposição de parceria através do
projeto Observatório de Consórcios Públicos, destacando haver já um convênio
entre a CEF e a Frente Nacional de Prefeitos.
Agenda Bilateral III– Consórcio Intermunicipal Grande ABC e Governo Estadual
No item relativo ao Programa Regional de Inspeção Veicular, o Presidente fala
que existe uma divergência do GT em relação à necessidade de aprovação da lei
que amplia o escopo da inspeção veicular no Estado, anteriormente ao Convênio
com a CETESB, determinando-se à Secretaria Executiva prosseguir na elaboração
do edital e nos entendimentos necessários para essa implantação, de modo que a
Assembléia de Prefeitos possa deliberar com presteza.
No item sobre a Revisão integrada das leis municipais de zoneamento, visando à
sustentabilidade do desenvolvimento regional, o Presidente destaca, além da
importância de pautar junto ao Governo Estadual os avanços para a implantação
da Lei Especifica da Billings, a necessidade de um diálogo sobre os processos de
licenciamento e renovação de licenciamento ambiental para a atividade industrial,
posto que em alguma medida o posicionamento da CETESB coloca em dificuldades
a presença da indústria na região.
Na seqüência do debate, o Prefeito Oswaldo Dias pede para que sejam convidados
técnicos da CETESB e do Grupo de Trabalho Resíduos Sólidos para discutir sobre a
implantação da Lei de Resíduos Sólidos, e solicita informações sobre os
investimentos dos municípios na disposição ou tratamento desses resíduos,
apontando a necessidade de se ter um quadro geral para a melhor integração dos
programas municipais.
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No item referente ao GT Proteção Animal, o Prefeito Volpi informa que em
Ribeirão Pires foi realizado um esforço de castração de animais, com apoio do
Governo Estadual, e por consenso foi incluído um tópico sobre a constituição de
um programa regional para a castração de animais, que constava também entre as
sugestões do GT para a pauta de prioridades.
INFORMES: Na seqüência, o Presidente passou aos informes da pauta:
1. Visita do Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, ao Consórcio Intermunicipal
em 04 de março de 2011
O Presidente avalia como muito positiva a visita, especialmente pelo fato de ter
levado à manifestação do Secretário Estadual de Saúde, Dr. Giovanni Cerri, se
colocando à disposição para reunião com os Prefeitos e Secretários Municipais da
região, solicitada anteriormente. Foi determinado à Secretaria Executiva o
agendamento da referida audiência.
2. Reunião entre o Presidente Mário Reali e o Secretário Estadual de
Desenvolvimento Metropolitano, Edson Aparecido, ocorrida em 28 de fevereiro
em relação às obras do Rodoanel e outros assuntos.
O Presidente destacou a informação recebida sobre a retomada das obras prevista
para o dia 15 de marco, em consonância também com nota da Dersa transmitida
pelo Deputado Estadual Donizete Braga ao Consórcio. Do mesmo modo, relatou
que transmitiria aos Secretários Edson Aparecido e Sidney Beraldo
(Desenvolvimento Metropolitano e Casa Civil Estadual respectivamente) a
proposta de prioridades para novo encontro com o propósito de definir agenda de
cooperação institucional junto ao Governo do Estado.
3. Proposta de agenda para reuniões com Deputados e Senadores.
O Secretário Executivo informa datas definidas para próximas reuniões, iniciando
pelo dia 21 de março com a bancada de Deputados Estaduais e Federais, e para o
dia 28 de março ficando proposta a reunião com os Presidentes de Câmaras
Municipais e no período vespertino com a Senadora Marta Suplicy, cabendo
confirmação posteriormente junto aos respectivos gabinetes dos prefeitos e
assessores regionais.
Ficou ainda definido que as propostas de agenda prioritária devam ser
encaminhadas para os Governos Federais e Estaduais durante o mês de
Abril/2011, buscando assim iniciar o diálogo para a construção de acordos
institucionais junto às duas esferas de governo.
4. Inicio de entendimentos entre Consórcio e a APEX (Agência Brasileira de
Promoção de Exportações e Investimentos) para acordo de cooperação visando à
implantação do PEIEX (Projeto Extensão Industrial Exportadora).
Secretário Executivo informa que a APEX Brasil, ligada ao Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior propõe a implantação do PEIEX
no estado de São Paulo a partir de um Núcleo Operacional no Grande ABC, com
suporte técnico da Escola Politécnica da USP e os objetivos de ampliar a
competitividade e criar cultura exportadora em projeto inicialmente contemplando
192 empresas. Destacada a importância de envolvimento da Agencia de
Desenvolvimento Econômico e das secretarias municipais para o acompanhamento
do projeto. Não há necessidade de contrapartida financeira do Consórcio e o
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investimento previsto da APEX é da ordem de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)
no primeiro ano de implantação, que poderá ser formalizada mediante acordo de
cooperação técnica entre o Consórcio e a APEX.
5. O Presidente finalizou a reunião comentando sobre o lançamento do Programa
de Fomento ao Desenvolvimento Regional pelo Governo do Estado em novembro
de 2010, e que poderia ser um instrumento para captação de recursos destinados a
estudos e projetos estratégicos da região, a exemplo da Inspeção Veicular e da
Qualificação Profissional, determinando-se que a Secretaria Executiva analise essas
oportunidades em maior detalhe.
ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por cumprida a
pauta, agradeceu novamente a presença de todos e encerrou a reunião, às 12h, cuja
ata, após lida e considerada correta, vai assinada pelos membros da Assembléia
Geral. Eu, Luis Paulo Bresciani, Secretário Executivo do Consórcio, digitei, conferi e
assino abaixo.
Região do Grande ABC, em 14 de março de 2011.
Prefeitos signatários, presentes na 14ª. Reunião Ordinária da Assembléia Geral.

MÁRIO WILSON PEDREIRA REALI
Presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC
Prefeito do Município de Diadema

LUIZ MARINHO
Prefeito do Município de São Bernardo do Campo

JOSÉ AURICHIO JUNIOR
Prefeito do Município de São Caetano do Sul

OSWALDO DIAS
Prefeito do Município de Mauá

5

CLÓVIS VOLPI
Prefeito do Município de Ribeirão Pires

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

LUIS PAULO BRESCIANI
Secretário Executivo da Presidência
Nota: Abaixo da linha supra não fazem parte quaisquer termos constantes na Ata da 14ª
Reunião Ordinária da Assembléia Geral do Consórcio Intermunicipal Grande ABC.
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