sem texto na margem superior desta página; início da ata a partir desta linha.
ATA da 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA
ASSEMBLÉIA GERAL
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC
04 DE ABRIL DE 2011
Aos quatro (04) dias do mês de abril do ano de dois mil e onze, 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 Quinta Reunião Ordinária
da Assembléia Geral, presidida pelo Presidente Prefeito Mário Reali (Diadema), e
contou com a presença dos Excelentíssimos Prefeitos Aidan Ravin (Santo André),
Luiz Marinho (São Bernardo do Campo), Oswaldo Dias (Mauá), Clóvis Volpi
(Ribeirão Pires) e Adler Alfredo Jardim Teixeira (Rio Grande da Serra). Ausente
Excelentíssimo Prefeito José Auricchio Junior (São Caetano do Sul). 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 – APROVAÇÃO DE ATA DA 14ª REUNIAO ORDINÁRIA
O Presidente iniciou os trabalhos colocando em aprovação a ata da 14ª Reunião
Ordinária, que foi referendada pelos presentes.
Assuntos Administrativos
O Presidente iniciou esse tópico solicitando autorização da assembléia para
aprovar remanejamento de créditos orçamentários, conforme previsto no estatuto,
e de acordo com as necessidades de execução de projetos. A solicitação foi
aprovada por todos os presentes.
Informa ainda sobre a cessão da funcionária Maria Teresa de Andrade pela
prefeitura de São Caetano do Sul, ocupando sem ônus o cargo de contadora do
Consórcio, e solicita sua prorrogação. Para tanto, coloca em deliberação o pedido
da funcionária de gratificação de 25% sobre o seu salário nominal, perfazendo o
valor de R$ 1.490,00 (Hum mil quatrocentos e noventa reais). A proposta foi
avaliada pela Diretoria Jurídica que se manifestou pela possibilidade da
gratificação, como previsto no estatuto. O pagamento de gratificação foi aprovado,
assim como o pedido de prorrogação do termo de cessão.
Presidente Apresenta e coloca em debate os encaminhamentos posteriores à
definição das agendas prioritárias.
O Presidente informa sobre os desdobramentos das reuniões realizadas com o
Ministro Luiz Sergio, Ministro Paulo Bernardo, Senadora Marta Suplicy,
Deputados Federais e Estaduais e Presidentes das Câmaras Municipais, e informa o
envio da proposta de agenda federal à Ministra Miriam Belchior. Ao mesmo
tempo, comunica o envio da proposta de agenda aos Secretários Edson Aparecido e
Sidney Beraldo, antecedendo a entrega ao governador Alckmin.
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Presidente apresenta e coloca em debate os encaminhamentos definidos em
audiência com o Secretário Estadual de Saúde.
Informa que a audiência com o Secretário Estadual da Saúde, Dr. Giovanni Cerri,
foi positiva, especialmente pela abertura de diálogo institucional entre as partes.
Como ponto de destaque foi relatado a garantia de que não serão abertos 25% dos
leitos para a iniciativa privada, mantendo desse modo a mesma capacidade de
atendimento ao público.
Discussão sobre interrupções de fornecimento de energia na Região do Grande
ABC – Intervenções junto à Eletropaulo e Secretária Estadual de Energia.
Os Prefeitos comentam sobre a falta de energia constante na Região. O Prefeito
Clóvis Volpi informa que recebeu comunicado da Eletropaulo informando que o
custo da manutenção será repassado aos municípios. Todos os demais prefeitos
declararam não haver recebido o comunicado. De acordo com o Prefeito Volpi, o
município de Ribeirão Pires possui convênio com a Eletropaulo, mas a manutenção
está deixando a desejar, e pede que o Consórcio tome a frente desta situação.
Enio Moro (Assessor do município de São Caetano do Sul) informa que no
município já existe contrato com a empresa CITELUZ (Salvador/BA), e
anteriormente a manutenção anual realizada com a Eletropaulo custava em torno
de R$ 3.5 milhões (três milhões e quinhentos mil reais), tendo caído com a atual
concessionária. Com a entrada da CITELUZ este valor caiu para R$ 1,8 milhão
(Hum milhão e oitocentos mil reais), com o consumo pago de acordo com o relógio.
O Prefeito Oswaldo Dias informa que o maior problema está na rede de
distribuição, e informa que em Mauá o consumo é pago por ponto de energia.
Ao final da discussão, o Presidente Mario Reali solicita agendamento de reunião
com a Eletropaulo e a Secretaria Estadual de Energia para tratar de investimentos.
O Prefeito Clóvis Volpi sugere seminário de meio período a ser realizado no
Consórcio, com a presença do Secretário de Energia, Sr. José Aníbal, buscando
detalhes relevantes para a adequada entrada da Secretaria no debate sobre o tema.
Ficou definido que a Secretaria Executiva buscaria contato com a direção da
Eletropaulo e da Secretaria Estadual de Energia para definir-se pela realização de
reuniões especificas ou pela realização do seminário.
Apresentação de pesquisa origem/destino contemplado os municípios da Região
do Grande ABC
Foi solicitada na 14ª Assembléia a apresentação sobre os modais utilizados e os
indicadores de origem/destinos registrado na região. A apresentação foi realizada
pelo Sr. Ricardo Bicalho, por sugestão do Prefeito Mario Reali e da coordenadora
do GT Mobilidade, Sra. Andrea Brisida. O Presidente abre o espaço de pauta
solicitando destaque para a identificação da demanda existente e os instrumentos
que podem ser mobilizados para atendê-la. A coordenadora do GT Mobilidade
informa que a idéia de utilizar os dados da pesquisa O/D surgem no Grupo de
Trabalho, acrescentando que um dos objetivos é avançar na integração
metropolitana e especialmente na integração no território regional do Grande ABC,
aspecto que dependeria essencialmente dos governos locais e do Consórcio.
Sr. Bicalho inicia a apresentação através de slides apresentando os números dos
modais e como se encontra a região e fazendo comparações entre municípios,
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através de gráficos. A apresentação está anexa ao presente documento e será
também encaminhada aos prefeitos e assessores regionais por meio eletrônico.
O Prefeito Reali, após a apresentação técnica aponta a importância de cada prefeito
realizar uma reunião com a sua equipe técnica para discutir este tema, lembrando a
complexidade do tema e a prioridade da agenda tripartite com a demanda regional
de expansão do metrô paulistano.
A seguir o Prefeito Marinho sugere a contratação de um estudo específico sobre o
sistema de transportes e o viário regional, que permitisse uma melhor decisão
sobre as intervenções integradas necessárias, dado que todos os municípios
possuem projetos em andamento. Nesse sentido, o Prefeito Oswaldo Dias lembra
que em Mauá já existe o bilhete integrado desde 2004. Indo ao encontro da
proposição, o Presidente Mario Reali destaca ser preciso rever as linhas da região
sudeste, e discutir um plano integrado de investimentos que parte das ações que
cada prefeitura tem desenvolvido. A coordenadora do GT Mobilidade, Andrea
Brisida, sugere ainda que seja solicitada reunião com a EMTU para verificar o
andamento do edital de licitação do trecho de interesse da região, de modo a
avaliar a possibilidade de eventuais alterações, de acordo com as demandas dos
municípios.
Como deliberação, os Prefeitos definem que o Grupo de Trabalho Mobilidade
deverá preparar uma minuta para contratação de estudo preliminar do Plano
Regional de Mobilidade, lembrando o Prefeito Mario Reali que esse estudo poderá
ainda ser demandado via Programa de Fomento ao Desenvolvimento Regional,
lançado pelo governo estadual no final de 2010.
INFORMES.
1. Realizada a entrega do DVD Lei Especifica da Billings para os Prefeitos.
2. Grupo ExpoIdeia propõe parceria institucional com o Consórcio. O
Secretário Executivo, Luis Paulo Bresciani, informa que eles já realizaram
este evento em Recife o ano passado e agora pedem o apoio institucional do
Consórcio. A Coordenadora do GT Cultura, Sra. Ana Paula Rodrigues
Bernardes participou desta reunião, cabendo aguardar se de fato o evento
será realizado no espaço Vera Cruz, em São Bernardo do Campo.
3. O comitê organizador do XI Congresso de Historia do Grande ABC, evento
a ser realizado em Diadema, solicita apoio do Consórcio. O Prefeito Mario
Reali solicita às Prefeituras apoio quanto à mobilização e divulgação do
evento; a Secretaria Executiva deverá esclarecer junto aos organizadores
qual a dimensão dos recursos solicitados.
4. Consulado Italiano em São Paulo, juntamente com o Instituto Italiano de
Cultura, solicitam parceria com o Consórcio para a realização do projeto
MIB – Momento Itália Brasil, que ocorre entre outubro/2011 a julho/2012
em nosso país. O Secretário Executivo, Luis Paulo Bresciani, informa que o
GT Cultura deverá se reunir com os proponentes para verificar-se a
viabilidade de realização de atividades no Grande ABC.
5. Entregue aos Prefeitos a minuta do projeto sobre moto-frete e carga-frete, já
aprovada pelo GT Mobilidade. Anexa a este documento.
6. Por solicitação do Prefeito Oswaldo Dias, foi entregue informe sobre a
criação do Sistema Nacional de Prevenção e Alerta para Desastres Naturais
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(Defesa Civil). A implantação desse sistema tem previsão de conclusão até
2015, informe também entregue aos Prefeitos e anexo ao presente
documento.
ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por cumprida a
pauta, agradeceu novamente a presença de todos e encerrou a reunião, às 12h00,
cuja ata, após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Assembléia
Geral. Eu, Luis Paulo Bresciani, Secretário Executivo do Consórcio, digitei, conferi e
assino abaixo.-.-.-.-.-.Região do ABC Paulista, em 04 de abril de 2011.
Prefeitos signatários, presentes na 15ª. Reunião Ordinária da Assembléia Geral.

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

AIDAN ANTONIO RAVIN
Vice – Presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC
Prefeito do Município de Santo André

LUIZ MARINHO
Prefeito do Município de São Bernardo do Campo

Nota: Abaixo da linha supra não fazem parte quaisquer termos constantes na Ata da 12ª
Reunião Ordinária da Assembléia Geral do Consórcio Intermunicipal Grande ABC.
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OSWALDO DIAS
Prefeito do Município de Mauá

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
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