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ATA da 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA
ASSEMBLÉIA GERAL
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC
04 DE JULHO DE 2011
Aos quatro (04) dias do mês de julho 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 Oitava 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), Oswaldo Dias (Mauá), Clóvis Volpi (Ribeirão Pires) e Adler Alfredo
Jardim Teixeira (Rio Grande da Serra), ausentes os Excelentíssimos Prefeitos
Aidan Ravin (Santo André) e José Auricchio Junior (São Caetano do Sul).
Presentes também os assessores regionais de São Caetano do Sul, Diadema,
Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Mauá, São Bernardo do Campo e ausente o
assessor de Santo André.
INÍCIO:
O Presidente Mario Reali iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo a
presença de todos. Em seguida, colocou em apreciação a ata da 17ª 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 Secretário Executivo
informa que foi iniciado processo de capacitação profissional dos funcionários do
Consórcio, tendo em vista a formação da equipe aprovada no concurso ao longo
dos últimos meses. Tal processo se dará mediante reuniões mensais realizadas na
sede do Consórcio, participação em eventos de interesse institucional, e parceria
com prefeituras, a exemplo da Prefeitura de Diadema, para a inserção dos
funcionários em cursos adequados à situações específicas de atuação.
Em seguida, a Diretora Jurídica informou sobre processo judicial aberto pelo exdiretor administrativo Antonio Da Col contra a entidade, solicitando indenização
por danos morais, sendo vitorioso o Consórcio em primeira instância, mas ainda
cabendo recurso. No mesmo sentido, o Secretário Executivo alerta sobre a
existência de um processo da CEF contra o Consórcio referente ao recolhimento da
CPMF, em tramitação, sob o acompanhamento da Diretoria Jurídica. Por fim,
informa que o Consórcio está sendo solicitado para auxiliar a eventual constituição
de consórcios públicos em outras regiões e Estados, sendo colocado como
referencia institucional desse novo estatuto jurídico.
Avaliação do encontro com o Governo Estadual e encaminhamentos relacionados
às prioridades apresentadas
O Presidente do Consórcio avalia como positivo o encontro realizado em 14 de
junho, com a presença do governador e de 18 secretários estaduais, com destaque
para a participação dos Grupos de Trabalho do Consórcio nas reuniões realizadas.
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A seguir, o Secretário Executivo apresenta quadro de monitoramento elaborado
pela Diretoria de Programas e Projetos, contendo o sumário dos principais
encaminhamentos definidos em cada reunião envolvendo Consórcio (através de
seus diversos GTs) e secretarias estaduais, bem como as providencias para dar
seqüência a esses encaminhamentos. Nesse sentido, apresenta a definição sobre os
ofícios encaminhados, bem como relata a existência de desdobramentos já
colocados, destacando as reuniões previstas envolvendo o GT Mobilidade para
discussão sobre as linhas intermunicipais e o viário de interesse regional.
Proposta para Constituição do Conselho Consultivo do Consórcio
Intermunicipal Grande ABC
Presidente Mário Reali registra que esse foi um compromisso manifestado em seu
discurso no encontro do dia 14 de junho, e propõe que se inicie a composição do
Conselho Consultivo, através do convite a entidades dos segmentos previstos no
Estatuto (instituições de ensino superior, sindicatos, indústria, comércio, serviços)
além da representação de outros segmentos. Lembra que o Conselho terá a
competência de atuar como órgão consultivo da Assembléia Geral dos prefeitos,
acompanhar as ações, parcerias e acordos do Consórcio e propor projetos e estudos.
Destaca ainda a relevância de ampliar o diálogo entre o Consórcio, o poder
legislativo e a sociedade civil, além da necessidade de futura constituição do
Conselho que atuará no âmbito da Lei que reorganiza a Região Metropolitana. O
Presidente Mario Reali sugere que a formação do Conselho Consultivo se inicie na
segunda quinzena de agosto, sendo a proposta aprovada por unanimidade.
Apresentação do Sr. Maximiliano de Aguiar, Monitoramento do DAEE.
O tema é iniciado com uma contextualização feita pelo Diretor de Programas e
Projetos, Sr. João Ricardo Caetano, informando que o sistema de monitoramento do
DAEE informa a previsão de chuvas e de alterações na vazão dos rios, a partir de
quatro salas de situação: Piracicaba, Registro, Taubaté e Sala Central. A seguir,
apresenta o Sr. Maximiliano de Aguiar, coordenador da UGP Várzeas do DEE que
inicia sua apresentação através de slides (anexo), destacando a estrutura do sistema
de monitoramento e as principais informações disponibilizadas. O expositor
ressalta o acompanhamento do nível dos piscinões e a parceria estratégica com a
defesa civil, ressaltando a capacidade de antecipação de eventos meteorológicos
com pelo menos duas horas de antecedência. Lembra ainda que no final de 2010
foram cadastrados alguns contatos em diferentes municípios para a recepção de
alertas através de SMS (mensagem via celular), incluindo lideranças comunitárias
em áreas de risco.
O Presidente Mario Reali questiona a forma de melhor aproveitar esse sistema
regionalmente, e o Sr. Maximiliano responde que a disseminação das mensagens
de alerta via SMS é plenamente possível com a expansão do universo de gestores e
de lideranças cadastradas. O Sr. Paulo Coelho, representante de Santo André no GT
Defesa Civil lembra que essa ferramenta poderá apoiar significativamente a
redução dos acidentes e incidentes relacionados com eventos meteorológicos,
destacando a informação antecipada sobre possíveis alagamentos, mas reiterando a
importância de efetiva antecedência para a tomada de decisão. Informa que de
acordo com a proposta do DAEE esta informação chegará mais rapidamente, sendo
possível atender às ocorrências em tempo hábil. Confirma que após a avaliação de
outras propostas de monitoramento, o GT Defesa Civil considera que o sistema do
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DAEE poderá atender as necessidades regionais de informação, com alguns ajustes
inerentes à nossa realidade.
O Capitão Drigo, representante da Defesa Civil estadual na região, enfatiza os
avanços do GT Defesa Civil no Consórcio e a importância de estruturação regional
das Defesas Civis, destacando que a integração já ocorre pela união que existe no
GT, com o apoio de todas as Defesas Civis municipais em eventos de grande
impacto. Nesse sentido, o coordenador do GT Defesa Civil, João Batista Camargo,
solicita à Assembléia de Prefeitos que o recurso anteriormente aprovado para
aquisição do sistema de monitoramento, no valor global de R$ 700.000,00
(setecentos mil reais), seja utilizado para qualificar a estruturação regional da
Defesa Civil, declarando o compromisso do referido GT em apresentar nova
prioridade de investimentos aos Prefeitos para apreciação na próxima Assembléia.
Após essa explanação e justificativa do GT Defesa Civil, os Prefeitos concordaram
com o pedido e solicitaram a formalização de documento com novo plano de ação
para utilizar o recurso, a ser debatido na reunião de Agosto/2011.
Apresentação de Proposta para Campanha Regional de Arrecadação para os
Fundos Municipais da Criança e do Adolescente
O coordenador do GT Criança Prioridade 1, Sr. Ariel de Castro Neves, apresenta
através de slides (anexo), a proposta para a realização de uma campanha regional
de arrecadação de recursos destinados aos fundos municipais da criança e do
adolescente, destacando a diferença entre o grande potencial de arrecadação
regional (estimado em quase R$ 70 milhões anuais), e o volume que vem sendo
efetivamente destinado aos referidos fundos (estimado em cerca de 2 milhões
anuais). Presidente Mario Reali sugere também que seja utilizado o site do
Consórcio para apoiar a campanha, esta informação. A proposta do GT Criança
Prioridade 1 foi aprovada com a orientação de seu detalhamento a partir dos
integrantes do próprio GT e da equipe técnica do Consorcio, envolvendo também
as secretarias municipais de comunicação, bem como buscando parcerias para
viabilizar o financiamento da referida Campanha Regional.
Informes
1. Solicitação do Congresso de Historia do Grande ABC para apoio institucional e
financiamento do Consórcio.
Foi apresentada carta formalizando o pedido de apoio ao 11º Congresso de
Historia, a ser realizado em 2013 na cidade de Mauá; o pedido todavia não detalha
o apoio financeiro e institucional demandado, devendo ser objeto de novo encontro
com a Comissão Organizadora do evento. Secretário Executivo informa ainda que o
Centro de Documentação do Consórcio, a ser instalado no subsolo do edifício sede,
poderá ser avaliado como eventual espaço para o arquivamento de parte do acervo
dos historiadores da região.
2. Proposta de parceria junto ao Observatório de Consórcios Públicos
Presidente Mário Reali informa que o Observatório de Consórcios Públicos,
apoiado pela Caixa Econômica Federal, tem interesse em parceria institucional, que
inclusive poderia viabilizar o financiamento de alguns seminários de interesse
regional, nos temas de atuação da entidade. Um dos temas pertinentes nesse
sentido seria o saneamento.
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3. Proposta do Instituto Trata Brasil para a realização de Seminário Regional sobre
políticas públicas de saneamento.
Presidente Mario Reali apresenta a proposta de parceria com o Instituto Trata
Brasil para a realização do evento, destacando a importância de trazer as principais
entidades atuantes nesse campo; a proposta de realização da atividade na 2a
quinzena de agosto foi aprovada pelos presentes. O Prefeito Volpi lembra que
caberia também uma discussão similar sobre os impactos do Rodoanel nas cidades
por onde passa o seu trajeto, sugerindo uma articulação junto a outras regiões e
outros consórcios eventualmente afetados por esse processo.
4. Proposta oficial dos Sindicatos dos Metalúrgicos do ABC e Metalúrgicos de
Santo André e Mauá para realização de campanha regional pelo desarmamento
Secretario Executivo informa sobre o oficio entregue pelas entidades ao Consorcio,
havendo concordância do GT Segurança Publica com a iniciativa proposta. A
proposta foi aprovada pelos srs. Prefeitos, cabendo o envio de oficio ao Ministério
da Justiça para a formalização do pedido.
5. Projeto piloto para “ desjudicialização” do atendimento à saúde
Prefeito Mario Reali apresenta iniciativa do Ministério da Justiça (MJ) que se
relaciona com a limitação ou regulamentação das acoes judiciais que vem tendo
elevado impacto sobre os gastos com saúde Secretario Executivo informa que a
sugestão com a síntese enviada pelo MJ foi encaminhada ao coordenador do GT
Saúde, que considerou ser necessário solicitarmos mais detalhes para a tomada de
decisão, sendo a referida medida aprovada pelos srs. Prefeitos.
6. Participação do Consórcio no VI Salão de Turismo – Roteiros do Brasil
Secretario Executivo informa sobre a participação do GT Turismo no evento acima,
viabilizada com a cessão do espaço pelo governo estadual.
7. Vigência da resolução nº 414 da ANEEL
Secretario Executivo informa que a resolução acima entra em vigor a partir de
setembro de 2012, cabendo os devidos entendimentos junto aa Eletropaulo ou
outras empresas eventualmente afins.
8. Retomada da divulgação da PED
Secretario Executivo confirma a retomada da divulgação da Pesquisa de Emprego e
Desemprego, em convenio com Seade e Dieese, e copias dos materiais apresentados
foram também anexadas.
9. Caixa Econômica Federal
Secretario Executivo informa que nos dias de realização da Assembleia dos
Prefeitos, a CEF disponibilizou uma equipe para eventual atendimento aos
prefeitos e gestores municipais.
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.-.-.-.-.-.-

4

Região do ABC Paulista, em 04 de julho de 2011.
Prefeitos signatários, presentes na 18ª. 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

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 18ª
Reunião Ordinária da Assembléia Geral do Consórcio Intermunicipal Grande ABC.
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