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ATA DA 15ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
GRANDE ABC – 16 de outubro de 2015
Aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de 2015, às 8h30, na sede do Consórcio
Intermunicipal Grande ABC, situada à Av. Ramiro Colleoni, 05, Santo André (SP),
realizou-se a Décima Quinta Assembleia 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; São Bernardo do Campo,
LUIZ MARINHO; de São Caetano do Sul, PAULO NUNES PINHEIRO; de Diadema,
LAURO MICHELS SOBRINHO; de Ribeirão Pires, SAULO MARIZ BENEVIDES. Presentes
também os assessores regionais dos sete municípios, além do Secretário Executivo da
Presidência, Luis Paulo Bresciani. INÍCIO – O Presidente Luis Gabriel Fernandes da
Silveira abre os trabalhos saudando a todos os presentes e informando que
primeiramente será discutido Plano Diretor Metropolitano e posteriormente teremos
a presença do Ministro das Cidades, Gilberto Kassab. Com a palavra, o Secretário
Executivo inicia a pauta com o ponto sobre Plano Diretor Metropolitano – reunião
prévia do Conselho de Desenvolvimento Metropolitano. Passa a palavra ao Diretor de
Programas e Projetos, Hamilton Lacerda, que informa que na pasta dos prefeitos
consta a cópia da deliberação do Governo do Estado, que cria o Comitê Executivo do
Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado - PDUI, subordinado ao Conselho de
Desenvolvimento da RMSP, com o objetivo de promover a articulação entre o Estado,
os Municípios integrantes da região e a sociedade civil, na coordenação dos trabalhos
relativos à elaboração do Guia Metodológico que orientará a produção do PDUI,
acompanhando o desenvolvimento desse processo até a sua aprovação nos termos
estabelecidos pelo § 4º do Art.10 do Estatuto da Metrópole. O Comitê Executivo será
composto por 18 membros e seus respectivos suplentes, conforme segue: I - As 5 subregiões da RMSP, representadas pelo prefeito presidente do Conselho Consultivo e
pelo prefeito presidente do Consórcio Público Intermunicipal Multifinalitário de cada
sub-região; II – O Município de São Paulo, que integra as 5 sub-regiões nos termos do §
1º do art. 4º da Lei Complementar Estadual nº 1.139/2011, representado pelos
respectivos titulares das Secretarias de Desenvolvimento Urbano (SMDU), de
Transportes (SMT), do Verde e Meio Ambiente (SVMA), e de Relações Internacionais e
Federativas (SMRIF), da Prefeitura Municipal de São Paulo. No caso do Consórcio, o
Presidente Gabriel Maranhão e o Prefeito Luiz Marinho serão indicados como titulares,
obedecendo ao critério de que, na hipótese em que o prefeito de um município for,
simultaneamente, presidente do Conselho Consultivo e do Consórcio Público
Intermunicipal Multifinalitário, o representante da sub-região a que se refere o caput
deste artigo será o vice-presidente do Consórcio Público Intermunicipal
Multifinalitário. Além disso, o Comitê Executivo constituirá uma Comissão Técnica,
composta por membros representantes das 5 sub-regiões da RMSP, do Município de
São Paulo e do Estado de São Paulo, para promover o trabalho de elaboração do PDUI,
acompanhar o seu desenvolvimento, atuando como facilitador da observância ao
Estatuto da Metrópole, bem como pautar as reuniões do Comitê Executivo. Para a
execução dos trabalhos previstos, a Comissão Técnica, ouvido o Comitê Executivo,
constituirá Grupos de Trabalho nas sub-regiões da RMSP, que atuarão como órgãos
auxiliares à Comissão Técnica na mobilização dos atores regionais na apuração das
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demandas locais referidas aos planos municipais e regionais. Deliberação: os prefeitos
deliberaram que a Sra. Claudia Virginia coordenará a comissão técnica e o Secretário
Executivo, Luis Paulo Bresciani, será suplente do Prefeito Gabriel Maranhão e o
Diretor de Programas e Projetos, Hamilton Lacerda, será o suplente do Prefeito Luiz
Marinho. Aprovam a iniciativa, mas vão pedir a revisão do cronograma estabelecido
pelo Governo do Estado, que prevê a finalização do plano até agosto de 2016.
Considerando o prazo tecnicamente inviável, o Consórcio vai sugerir que as diretrizes
e principais eixos do projeto sejam apresentados no ano que vem e que a totalidade
do documento seja entregue em 2017. Dando sequência à pauta, sobre a VISITA DO
MINISTRO DAS CIDADES – Exmo. Sr. Gilberto Kassab, o Secretário informa que foi
consolidado em forma de ofício às ações necessárias para continuidade dos projetos,
por serem prioritários para o desenvolvimento econômico, social e ambiental da
Região, dando sequência aos entendimentos iniciados em fevereiro de 2015, de
acordo com levantamento realizado junto à Caixa Econômica Federal e aos municípios
consorciados. Em seguida, o secretário informa que após a entrega do ofício será
realizada uma apresentação geral para o Ministro. O Prefeito Lauro questiona como
será a dinâmica da apresentação, relatando que há vários contratos e propostas, além
do PAC Mobilidade, para tratar diretamente com o Ministro. O Prefeito Luiz Marinho
sugere dividir em 3 salas, Habitação, Saneamento e Mobilidade, já que os secretários
municipais e federal estarão presentes e paralelamente os prefeitos discutem
diretamente com o Ministro. Em seguida, os prefeitos recebem o Ministro Gilberto
Kassab, juntamente com a equipe de secretários. O Presidente agradece a presença do
Ministro e da sua comitiva e protocola o ofício listando as pendências relativas aos
projetos de mobilidade na região. Registra também a presença do Deputado Federal
Goulart. Com a palavra, o Ministro agradece pela oportunidade de estar novamente
em reunião com os prefeitos. O Ministro frisa a importância da região e que considera
que é uma região importante e o Consórcio tem grande peso político. O Presidente
relata ao Ministro a insegurança em relação aos repasses para projetos que já estão
em andamento principalmente com relação ao PAC Mobilidade, o repasse para
projetos e obras da primeira fase do PAC Mobilidade, articulados pelo Consórcio, que
preveem R$ 1 bilhão de investimentos no ABC, sendo R$ 876 milhões do Orçamento
Geral da União (OGU) e R$ 139 milhões de contrapartidas das prefeituras. As obras já
foram iniciadas em Rio Grande da Serra, e o Consórcio aguarda homologação de
Síntese de Projeto Aprovado (SPA) pendente para obras de Diadema e Mauá. Também
estão aguardando autorização de SPA os projetos que a entidade está licitando para a
2ª etapa do PAC Mobilidade. Ao todo, serão repassados R$ 27 milhões para a
elaboração de 21 projetos para a região. Com a palavra o Secretário Executivo
agradece a presença do ministro e da sua comitiva e inicia a apresentação do conjunto
de demandas dos municípios. Entrega também um ofício solicitando a prorrogação de
prazo de 1º desembolso do TC 0440.428-66/2014 – PACTO MOBILIDADE/OGU. Com
relação ao ofício, os referidos projetos abrangem os municípios consorciados e ações
relacionadas à mobilidade, urbanização de favelas e produção de moradias, contenção
de encostas, saneamento, abastecimento de água e pavimentação, necessitando de
atuação do Ministério das Cidades para sua devida continuidade. Estão relacionados
por fonte de recurso e programa, os contratos correspondentes, sem prejuízo de
informações complementares junto aos municípios. Por fim, o Consórcio solicita ao
ministro Gilberto Kassab informações sobre o Lançamento do Programa Minha Casa
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Minha Vida e eventuais novas exigências que devam ser atendidas pelos municípios,
bem como uma visão geral sobre o planejamento de desembolsos para contratos com
recursos do OGU. Com a palavra, o Presidente solicita ao Ministro a possibilidade de
realizar reuniões técnicas simultaneamente e cobra do Ministro uma posição referente
ao repasse do PAC Mobilidade para o município de Rio Grande da Serra. O Ministro diz
que, apesar da queda de arrecadação, a parceria do governo federal com os prefeitos
do ABC será mantida. Ressalta que nos últimos anos (desde 2003) já repassaram R$
12,6 bilhões para obras no ABC e a parceria vai continuar, tanto é que estão
prorrogando os prazos para a assinatura dos novos contratos. Com relação aos demais
contratos, o Ministro sugere uma reunião técnica individual para cada município com a
presença da área técnica, secretários nacionais e municipais para debater
individualmente cada contrato. Deliberação: será realizada uma reunião entre
secretários municipais do ABC e representantes do Ministério no dia 26 de outubro,
na capital paulista, para detalhar cada projeto. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo
a tratar, o Presidente agradeceu novamente 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 Presidência, digitei, conferi e assino abaixo. -.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.Região do Grande ABC, em 16 de outubro de 2015. Prefeitos signatários, presentes
na 15ª 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

LUIZ MARINHO
Prefeito do Município de São Bernardo do Campo

PAULO NUNES PINHEIRO
Prefeito do Município de São Caetano do Sul
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LAURO MICHELS SOBRINHO
Prefeito do Município de Diadema

SAULO MARIZ 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
12ª Assembleia Extraordinária do Consórcio Intermunicipal Grande ABC.
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