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ATA da 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA
ASSEMBLÉIA GERAL
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC
02 DE MAIO DE 2011
Aos dois (02) dias do mês de maio 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 Sexta 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). Presente o Vice-Prefeito do Município de São Caetano do Sul,
Walter Figueira Junior, e os assessores regionais de Santo André, São Bernardo
do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e ausente o
assessor de Rio Grande da Serra.
INÍCIO – APROVAÇÃO DE ATA DA 15a REUNIAO ORDINÁRIA
O Presidente iniciou os trabalhos colocando em aprovação a ata da 15ª Reunião
Ordinária, que foi referendada pelos presentes.
Assuntos Administrativos
O Presidente iniciou esse tópico realizando a apresentação do novo Diretor de
Programas e Projetos, Sr. João Ricardo Guimarães Caetano, falando sobre sua
experiência como Sub-Prefeito no município de Paranapiacaba e na Cetesb.
Assuntos Administrativos
Presidente Mario Reali solicita autorização para criar nova rubrica “receitas
diversas”, justificando pela necessidade de realizar-se o leilão dos veículos do
Consórcio e a possibilidade de outras receitas eventuais, que não poderiam ser
enquadradas nas rubricas já existentes (contrato de rateio e contratos de
programa da Casa Abrigo e Funcraf). A solicitação foi aprovada por todos os
presentes.
Solicita ainda autorização para encerramento formal dos Grupos de Trabalho
Emplasa e Lei Especifica Billings, em função de já terem cumprido seus
objetivos, e explica que os grupos de trabalho Meio Ambiente e Planejamento
Urbano poderão absorver as atividades subseqüentes Foi aprovado por todos o
encerramento dos referidos grupos.
Encaminhamentos Relacionados à Secretaria Estadual de Saúde.
O Coordenador do GT Saúde, Sr. Arthur Chioro, apresenta a evolução dos
entendimentos junto à Secretaria Estadual de Saúde, decorrentes de audiência
dos prefeitos com o Secretário Estadual, Giovanni Cerri.
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Informa que após a audiência, foi realizada reunião que contou com a
participação dos secretários de Saúde de Diadema, Aparecida Pimenta, e de São
Bernardo do Campo, Arthur Chioro e representantes da SES-SP. Ficou
acordado que a SES-SP irá conversar com cada município para avaliar a
demanda apresentada pelo Consórcio no tocante aos investimentos
pretendidos. Em relação aos recursos de custeio para atenção básica,
urgência/emergência e saúde mental, a SES-SP alega que se trata de demanda
geral para todos os municípios paulistas e que nesse âmbito deverá ser tratada.
Quanto à gestão regional do SUS (regulação dos Hospitais Estaduais Serraria e
Mario Covas, além das AME), as discussões resultaram na composição de ume
grupo bipartite, envolvendo os 7 representantes do Consórcio e 7 da SES-SP.
Será realizada no dia 10 de maio, em São Bernardo do Campo (já que o
auditório do Consórcio não estará disponível na referida data) uma oficina de
trabalho com a presença dos secretários municipais de saúde, membros da área
de regulação dos nossos municípios e os representantes da SES-SP para
aprofundar a discussão sobre a gestão regional do SUS. Um dos itens de pauta
será também a relação da região do Grande ABC com os serviços de saúde
localizados na Capital, e sob gestão da Prefeitura de São Paulo e da SES-SP.
Informou ainda que as 7 secretarias municipais estão produzindo um
documento com as demandas regionais a ser entregue pelo presidente do
Consórcio ao Ministro Alexandre Padilha, tendo como referência as prioridades
regionais e as novas políticas pactuadas em âmbito federal, e que se constituem
em prioridades do Ministério da Saúde na cobertura de investimentos e custeio.
Fez ainda um breve informe sobre as principais políticas pactuadas na reunião
da Comissão Intergestores Tripartite, em Brasília, no dia 28 de abril, com
destaque para a nova política nacional de atenção básica e as mudanças
previstas no financiamento do PAB variável e a possibilidade de alteração do
valor do PAB fixo, bem como as políticas de prevenção do câncer da mulher
(“mamãe útero”) e a Rede Cegonha, que será implantada prioritariamente nas
regiões metropolitanas e que graças aos esforços dos nossos prefeitos incluirá
também o Grande ABC. Informou que o Ministro autorizou o credenciamento
de 680 leitos de UTI em todo o pais e que o financiamento de toda a linha de
cuidado materno e infantil será contemplada com prioridade.
Chamou a atenção, por fim, para as implicações das mudanças que ocorrerão
no Cadastro de Profissionais de Saúde (CNES), sob responsabilidade dos
municípios, conforme portaria do Ministério da Saúde editada a partir das
fraudes detectadas em relação ao acúmulo ilegal de vínculos dos médicos, posto
que o profissional médico só poderá ter 2 vínculos públicos e 5 privados, desde
que haja compatibilidade de carga horária.
Prefeito Luiz Marinho informa que no município de São Bernardo do Campo
está sendo aplicado nos hospitais municipais um questionário para verificar o
grau de satisfação dos clientes atendidos, com a avaliação de críticas e
sugestões.
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Diagnóstico regional das áreas de risco.
O Coordenador do GT Planejamento Urbano, Sr. Marcio Vale, apresenta
proposta de suporte técnico do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) para o
diagnóstico e gestão das áreas de risco nas 7 cidades da região.
Informa que ocorreu discussão entre o GT e integrantes do CDHU para realizar
balanço das áreas de risco, e solicita ao Consórcio colocar em pauta a possível
disponibilidade de recursos para este trabalho de integração, e através desta
ação concluir-se pela indicação das intervenções mais importantes.
Foi constatado que São Bernardo do Campo já possui um plano de risco
finalizado e os demais municípios possuem informações iniciais. A intenção é
de envolver o governo do Estado através do IPT para reduzir os riscos no
Grande ABC e viabilizar recursos habitacionais e linhas de ações emergenciais
para remoção. Propõe realizar uma discussão institucional com a Defesa Civil e
a construção de monitoramento integrado através do Consórcio.
A proposta final, aprovada pelos Prefeitos, é incluir na pauta para o Governo
do Estado que o IPT realize até o final do ano de 2011 o mapeamento das áreas
de risco para os municípios que ainda não o possuem, além de concluir os
municípios que já iniciaram esse estudo.
Convênio com a CETESB para Inspeção Veicular.
Presidente Mario Reali informa que a minuta para convênio com a Cetesb já foi
aprovada pelo GT Inspeção Veicular e pela Diretoria Jurídica do Consórcio, e
quando firmado permitirá a seqüência de ações necessárias à efetiva
implantação do programa, incluindo a licitação envolvida. Será solicitada
audiência com o Secretário Estadual do Meio Ambiente, Bruno Covas, para a
apresentação e entrega oficial da proposta, que já é do conhecimento prévio da
área técnica da Cetesb.
Estudo sobre Mobilidade Regional
A coordenadora do GT Mobilidade, Sra. Andrea Brisida, apresenta a proposta
de estudo sobre mobilidade regional, solicitada na reunião passada. Informa
que o GT elaborou um termo de referência para criação de um Plano de
Mobilidade Regional considerando horizonte de 15 anos, com foco prioritário
no transporte coletivo, na plena integração com a região metropolitana,
buscando definir projetos e intervenções funcionais, e considerando também a
necessidade de um plano para pedestres e para o transporte cicloviário.
Foi elaborada minuta do termo de referencia, para aprovação dos prefeitos e
posterior licitação do estudo. Alternativamente, o Plano de Mobilidade
Regional será enviado também ao governo do Estado, solicitando-se recursos
financeiros para sua execução através do Plano de Fomento ao
Desenvolvimento Regional, no âmbito da Secretaria Estadual de
Desenvolvimento Econômico O prazo previsto para execução é de 7 meses e o
valor estimado preliminar consta no documento. Após análise dos prefeitos, foi
aprovado o seu envio inicialmente ao Governo do Estado para solicitação de
recursos, preparando-se alternativamente o processo de contratação com
recursos próprios do Consorcio.
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Foi sugerido ainda pela coordenadora Andrea Brisida um convite ao Sr.
Jurandir Fernandes, Secretário Estadual de Transportes, para um diálogo
diretamente com os prefeitos a respeito dos planos do governo estadual. A
sugestão foi aprovada, ficando a própria coordenadora encarregada de realizar
o convite. Foi proposta também uma articulação junto aos Deputados Estaduais
para compatibilizar emendas relacionadas com a mobilidade regional junto aas
definições do próprio GT ou de Secretarias municipais sempre que pertinente.
Em relação ao processo aberto para questões referentes à ARTESP (Agência
Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo), o
GT Mobilidade avaliou que é preciso retomar as reuniões e convidar ainda a
DERSA/DNER/DAEE para participarem da discussão, buscando assim
resolver
todos
os
problemas
de
congestionamentos
das
vias
Anchieta/Imigrantes e do Rodoanel.
INFORMES.
1. Secretário Executivo comunica o inicio de trabalho dos funcionários
concursados da Diretoria de Programas e Projetos e da Diretoria Jurídica.
2. Presidente Mario Reali registra que nos dias 10, 11 e 12 de maio
acontecerá a Marcha dos Prefeitos em Brasília. Sugere ainda realizar
nova reunião com o Secretário de Desenvolvimento Metropolitano do
governo estadual, Edson Aparecido entre os dias 20 e 27 de maio, para
preparar o futuro encontro com o governador Geraldo Alckmin.
3. Presidente informa que será realizada reunião com a Sra. Darci Veras,
Prefeita de Ribeirão Preto, e demais integrantes da coordenação da
Marcha Estadual de Prefeitos, relatando que a proposta desse evento é
que aconteça no mês de Agosto, buscando pauta mais elaborada dos
municípios junto ao Governo Estadual.
4. Pesquisa de Emprego e Desemprego: foi entregue aos prefeitos a minuta
de contrato entre o Consórcio e a Fundação SEADE, conforme aprovação
anterior. O contrato deve ser assinado a partir de 01 de Junho.
5. Entregue cópia referente à carta de repúdio ao Deputado Jair Bolsonaro
(PP-RJ) por declarações discriminatórias, conforme manifestação feita
pelo GT Igualdade Racial solicitando que fosse encaminhada
oficialmente através do Consórcio. Por orientação da Diretoria Jurídica, o
caráter oficial não foi dado de imediato, remetendo-se o tema para a
Assembléia dos Prefeitos. Concluiu-se que por tratar de assunto já
discutido amplamente na mídia nacional, neste momento a divulgação
do documento não causaria mais impacto. Os prefeitos Clóvis Volpi e
Luiz Marinho propõem que os GT tenham mais autonomia para
manifestações semelhantes e pertinentes.
6. Entregue aos prefeitos a revista da Sociedade Brasileira de Gestão do
Conhecimento, entidade envolvida no suporte a rede de fornecedores da
cadeia de petróleo e gás no Rio de Janeiro.
7. O Jornal Repórter Diário solicita parceria institucional para realização de
Seminário previsto para o mês de junho sobre Gestão Ambiental,
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Sustentabilidade e Responsabilidade Regional, sendo a proposta
aprovada pelos Prefeitos.
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 02 de maio de 2011.
Prefeitos signatários, presentes na 16ª. 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

WALTER FIGUEIRA JUNIOR
Vice Prefeito de São Caetano do Sul
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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
Nota: Abaixo da linha supra não fazem parte quaisquer termos constantes na Ata da 16ª
Reunião Ordinária da Assembléia Geral do Consórcio Intermunicipal Grande ABC.
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