sem texto na margem superior desta página; início da ata a partir desta linha.
ATA da 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA
ASSEMBLÉIA GERAL
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC
06 DE JUNHO DE 2011
Aos seis (06) dias do mês de junho 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 Sétima 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), José Auricchio Junior (São Caetano do
Sul), Oswaldo Dias (Mauá), Clóvis Volpi (Ribeirão Pires) e Adler Alfredo Jardim
Teixeira (Rio Grande da Serra), além dos assessores regionais de Santo André, São
Caetano do Sul, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires, ausentes os assessores de São
Bernardo do Campo e de Rio Grande da Serra.
INÍCIO:
O Presidente Mario Reali iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo a
presença de todos. Em seguida, colocou em apreciação a ata da 16ª Reunião
Ordinária, atendendo ao disposto no estatuto vigente, sendo a mesma aprovada
por unanimidade.
Assuntos Administrativos:
Iniciando a discussão da pauta específica da 17ª Assembléia, o Presidente propõe a
criação do GT Banda Larga, relacionado à agenda de prioridades encaminhada ao
governo federal. A inserção do Grande ABC no Plano Nacional da Banda Larga
(PNBL) foi já objeto de reuniões com o Ministro das Comunicações, Paulo Bernardo
e com o Secretário Executivo da pasta, Cezar Alvarez, considerando-se portanto
conveniente a criação do referido GT, vinculado ao Eixo Infraestrutura, para dar
seqüência aos entendimentos entre o Consórcio e o Ministério das Comunicações.
A proposta foi também aprovada por unanimidade.
No mesmo sentido, o Presidente propõe a reconstituição do GT Petroquímico, que
deixou de constar da estrutura oficial de GTs a partir de 2010, justificando essa
retomada pela relevância do fortalecimento da cadeia de fornecimento
petroquímico e do pólo petroquímico do ABC. O Secretário Executivo reitera a
necessidade de se retomar oficialmente o trabalho desse GT, mencionando ainda a
recente apresentação da Braskem durante recente evento no Anhembi, no qual foi
também sugerida a recomposição do mesmo. A proposta foi aprovada por
unanimidade.
Aprovação da Lei Complementar 1139/2011 sobre a reorganização da Região
Metropolitana de São Paulo e suas implicações para o Grande ABC:
Inicialmente, o Presidente Mario Reali confirma o encontro com o governo estadual
no dia 14 de junho. Em relação à Lei Complementar 1139/2001, aprovada a partir
da LC 06/2005, comenta suas principais características, destacando o fato dos sete
municípios do Grande ABC constituírem uma das cinco sub-regiões, a Sudeste,
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aspecto que poderá fortalecer o Consórcio como interlocutor do governo estadual,
através da Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano; levanta ainda a
perspectiva de articulação junto a outros consórcios presentes em distintas subregiões, buscando um fortalecimento conjunto. Também lembrou que as regiões
metropolitanas da Baixada Santista e de Campinas já contam com um modelo
institucional, incluindo um fundo provido com recursos dos municípios e do
Estado; do mesmo modo ressaltou que ficaram pendentes de regulamentação o
conselho consultivo, o fundo metropolitano e a criação de uma empresa ou agencia
de desenvolvimento metropolitano com a missão de executar as políticas e
programas específicos da Região Metropolitana de São Paulo. Comenta que um dos
grandes desafios será a inserção da sociedade civil nesse novo diálogo institucional.
O Prefeito Clovis Volpi levanta dúvidas sobre a efetividade do novo arranjo
metropolitano, e sugere que o Consórcio levante informações especificas ou faça
visitas para verificar o que efetivamente ocorreu nas regiões metropolitanas da
Baixada Santista e de Campinas. O Secretario Executivo informa que o Professor
Jeroen Klink, da Universidade Federal do ABC, possui um quadro de referências
consistente sobre as demais regiões metropolitanas, assim como um grupo de
pesquisadores da Fundação Getulio Vargas, incluindo o Professor Fernando
Abrucio. O Presidente Mario Reali relata a elaboração de um levantamento de
todos os Consórcios existentes no país através do Observatório de Consórcios
Públicos, vinculado à Caixa Econômica Federal. O Prefeito Clovis Volpi volta a
colocar dúvidas sobre as vantagens e desvantagens do novo sistema de governança
para a Baixada Santista, ressaltando a necessidade de informações mais
qualificadas para a discussão, e estabelecendo-se que a Secretaria Executiva
buscará levantar tais informações para posterior exposição à Assembléia de
Prefeitos.
Encaminhamentos relacionados aos encontros com Governo Federal e Estadual.
Presidente Mario Reali comenta sobre a reunião prévia de trabalho com o
Secretário de Desenvolvimento Metropolitano, Edson Aparecido, marcada para o
dia 9 de junho, com o objetivo de preparar o encontro entre o Consórcio e o
governo estadual, convidando a todos os prefeitos para que estejam presentes.
Destaca que os diversos Grupos de Trabalho (GTs) do Consórcio estão já
detalhando a pauta anteriormente aprovada pelos Prefeitos, de modo a qualificar
as reuniões que deverão abrir esse encontro, envolvendo os GTs e as secretarias
estaduais correspondentes. Prefeito Aidan Ravin comenta sobre a disponibilidade
de espaços no prédio do Executivo andreense. Prefeito Mario Reali lembra que os
GTs deverão ainda trabalhar sobre a continuidade das ações relacionadas aos itens
prioritários incluídos na carta entregue à ministra Miriam Belchior, tendo o GT
Saúde já avançado nesse sentido e detalhando os investimentos necessários por
parte do governo federal, tema a ser debatido posteriormente apresentado nessa
mesma Assembléia.
Projeto Travessia Segura – GT Mobilidade.
A coordenadora do GT Mobilidade, Sra. Andrea Brisida, apresenta o sr. Nazareno
Afonso (ANPT) para apresentar aos presentes os princípios fundamentais do
projeto Travessia Segura, em debate pelo referido GT. O sr. Nazareno relata a
experiência realizada em Brasília como pioneira, apontando suas principais
características e desafios, destacando o aspecto da comunicação, bem como os
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resultados de redução da violência no transito a partir de indicadores monitorados.
Copia da apresentação está anexa à presente ata. A sra. Andrea Brisida informa
ainda que a experiência já foi apresentada anteriormente ao GT Mobilidade, e
propõe que o programa seja implantado em todos os municípios, pois assim terá
grande repercussão, e sugere o mês de Setembro para lançamento do projeto. O
Prefeito Mário Reali propõe uma articulação do Consórcio (através da Secretaria
Executiva e do próprio GT Mobilidade) junto às áreas de Comunicação das 7
prefeituras para realização de uma campanha integrada, rateando-se os custos se
necessário; lembra ainda que mobilidade é o o grande problema da região, e o
Consórcio deve dispor de recursos para executar algumas ações mais relevantes. O
Prefeito Luiz Marinho questiona sobre a qualidade do o transporte de trem e sua
ligação com o metro, destaca a importância de se viabilizar o trem expresso, dado o
seu impacto. O Prefeito Osvaldo Dias relativiza a importância do trem expresso,
comentando sobre a boa freqüência dos trens na região. Prefeito Marinho reitera
que Mobilidade e Transportes, Segurança, Saúde, Drenagem, são assuntos a serem
pautados e que demandam fundos significativos para investimento nestas áreas,
sendo necessário que o Governo Federal e o Estado estejam presentes para essa
discussão.
Proposta do GT Saúde solicitando recursos ao Governo Federal
A Sra. Lumena, Secretária Adjunta do Dr. Arthur Chioro, Secretário de Saúde de
São Bernardo do Campo e coordenador do GT Saúde, entrega cópia do documento
“PRIORIDADES DE INVESTIMENTO E CUSTEIO PARA A REDE REGIONAL DE
ATENÇÃO À SAÚDE NA REGIÃO DO GRANDE ABC”, elaborado e aprovado
pelo referido GT para aprovação dos Prefeitos e posterior entrega ao Ministro da
Saúde, Sr. Alexandre Padilha. A proposta do GT Saúde, incluída em anexo à
presente ata, contempla investimentos globais da ordem de R$ 313 milhões,
divididos entre Infraestrutura das Unidades Básicas de Saúde, programa
Telessaúde, Complexos Reguladores, Rede Cegonha, Rede de Saúde Mental,
Unidade de Diagnóstico Mamário, e estrutura para Assistência Hospitalar. A sra.
Lumena ressalta que o diferencial do nosso Consórcio é a proposta de qualificação
da rede em caráter regional. A proposta foi aprovada pelos presentes, ficando o seu
encaminhamento a cargo da Presidência.
INFORMES.
1. O Prefeito Mário Reali informa que a Marcha Paulista de Prefeitos está
agendada para o mês de agosto.
2. O Secretário Executivo relata sobre a reunião com a Eletropaulo realizada no
dia 26/05/11 e entrega a ata da reunião aos prefeitos (anexa ao presente
documento), destacando os encaminhamentos relacionados à agilidade da
manutenção de rede e à Resolução 414 da ANEEL, inclusive a previsão de
novo encontro envolvendo as prefeituras de Mauá, Ribeirão Pires e Rio
Grande da Serra para tratar da transferência de ativos da iluminação
pública. Segue-se um debate sobre a entrada em vigor ou postergação dessa
resolução, ficando o Secretário Executivo encarregado de levantar a
informação correta.
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3. O Diretor de Programas e Projetos, Sr. João Ricardo Caetano, informa sobre
as reuniões realizadas com o Centro de Gerenciamento de Emergências (SP)
e a Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica (USP), bem como o
encontro previsto com o DAEE, para verificação sobre os serviços dessas
entidades relacionados ao projeto de monitoramente integrado. Informa
ainda que a contratação do radar meteorológico está sendo reavaliada tendo
em vista as possibilidades vislumbradas a partir dessas visitas.
4. O Secretário Executivo expõe proposta dos Sindicatos dos Metalúrgicos do
ABC e de Santo André, para campanha regional pelo desarmamento, ainda
sem formato específico. O Prefeito Clovis Volpi solicita postergar qualquer
deliberação dadas as manifestações recentes da empresa CBC – Companhia
Brasileira de Cartuchos, uma das mais importantes do município. Houve a
concordância de todos nesse sentido, ficando suspensa qualquer definição.
5. O Presidente informa sobre a visita da Ministra Iriny Lopes, da Secretaria de
Políticas para Mulheres, prevista para o dia 22 de junho. A partir desse
derradeiro informe, o Prefeito Clovis Volpi sugere incluir as Primeiras
Damas na programação do encontro com o governo do Estado, em uma
mesa relacionada com o fundo de solidariedade, seguindo-se manifestação
divergente do Prefeito Osvaldo Dias, dadas as diferenças entre as políticas
sociais dos municípios, não havendo consenso e não havendo deliberação a
respeito desse tema.

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 06 de junho de 2011.
Prefeitos signatários, presentes na 17ª. 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
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Prefeito do Município de Santo André

LUIZ MARINHO
Prefeito do Município de São Bernardo do Campo

JOSÉ AURICCHIO JUNIOR
Prefeito do Município de São Caetano do Sul

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 17ª
Reunião Ordinária da Assembléia Geral do Consórcio Intermunicipal Grande ABC.
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