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ATA da 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA
ASSEMBLÉIA GERAL
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC
01 DE AGOSTO DE 2011
Ao primeiro (01) dia do mês de agosto 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 Nona 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), e ausente o Excelentíssimo Prefeito José Auricchio
Junior (São Caetano do Sul). Presentes 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 iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo a presença de
todos. Seguindo a pauta, colocou em aprovação a ata da 18ª Reunião Ordinária
atendendo ao disposto no estatuto vigente.
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1. Autorização para criar dotação e crédito adicional ("Obras e Instalações"):
Presidente Mário Reali solicita a autorização para abertura de rubrica e dotação
específica para realização de obras e reforma de instalações, tendo em vista a sua
inexistência até esse momento, e a necessidade de intervenção para a criação do
Centro de Documentação do Consórcio no subsolo do Edifício sede. Aprovada por
unanimidade a abertura da rubrica com a dotação de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
2. Reposição salarial 2011: Secretário Executivo apresenta proposição de reajuste
salarial considerando como referência a data de abertura do concurso público (julho
de 2010), bem como a ausência de alteração salarial posterior a fevereiro de 2010.
Apresenta como proposta o estabelecimento de data base em 01 de julho, e como
índice de reposição a variação do INPC entre julho de 2010 e junho de 2011,
representando 6,80%. Acrescenta ainda que o impacto desse reajuste sobre a folha
salarial significa um incremento de 1,62% sobre o orçamento anual. Aprovado por
unanimidade o reajuste salarial com aplicação do índice de 6,80% a sobre os salários
vigentes em junho, retroagindo aos salários de julho de 2011.
3. Proposta para orçamento 2012: Secretário Executivo apresenta planilha com as
informações sobre a receita corrente em 2010, transmitidas pelas secretarias
municipais de Finanças para a composição do orçamento do Consórcio Intermunicipal
Grande ABC em 2012, significando uma receita anual da ordem de R$ 5,4 milhões.
Prefeito Oswaldo Dias questiona o valor referente à arrecadação informada pela
Secretaria de Finanças de Mauá, considerando que o valor estaria superior ao
efetivamente realizado em 2010. Não sendo sanada a dúvida no momento da reunião,
foi aprovada a proposição de cálculo para o orçamento 2012, restando ainda
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necessária uma consulta à Secretaria de Finanças de Mauá para confirmação ou
retificação do valor, e o devido retorno para o registro na composição dos orçamentos
municipais, com o valor global corrigido no caso de alteração do informe oficial da
Prefeitura de Mauá.
AGENDA METROPOLITANA DO GRANDE ABC, PROCEDIMENTOS PARA PRIS.
O diretor de Programas e Projetos, Sr. Joao Ricardo Caetano, apresentou a relação de
encaminhamentos realizados a partir do encontro com governo estadual ocorrido em
14 de junho, destacando o acordo com o DAEE para acesso ao SAISP, o diálogo junto
ao IPT para a atualização dos mapas de riscos no Grande ABC, e o pleito junto à
Secretaria de Desenvolvimento Econômico para apoio financeiro ao Plano Regional de
Mobilidade. Do mesmo modo, ressalta a realização/agendamento de reuniões
específicas e posteriores ao referido encontro, com destaque para o GT Mobilidade, o
GT Procon Regional, GT Educação e GT Cultura.
Na seqüência, o Sr. Coordenador do GT Planejamento Urbano, Sr. Marcio Vale
(Diadema) expõe proposta para procedimentos relacionados ao PRIS (Programa de
Recuperação de Interesse Social), no âmbito dos encaminhamentos sobre a Lei
Específica da Billings. O levantamento realizado pelo GT Planejamento Urbano
identificou seis processos existentes, sendo quatro em Diadema, um em São Bernardo
do Campo e um em Santo André, bem como a apresentação de exigências do governo
estadual mais rigorosas em relação ao previsto na Lei Específica da Billings, como a
exigência de titularidade das áreas. O Prefeito Clóvis Volpi questionou sobre a
instalação da Câmara Técnica proposta pelo Secretário Estadual de Meio Ambiente no
encontro realizado em 14 de junho, tendo o esclarecimento do diretor de Programas e
Projetos sobre o ofício já encaminhado pelo Consórcio, registrando oficialmente o
pedido para a referida instalação, bem como já indicando os nomes dos
representantes de cada município. Aprovado o encaminhamento de reiterar-se a
solicitação junto ao secretário Estadual do Meio Ambiente, Sr. Bruno Covas, e de
mediação do secretário do Desenvolvimento Metropolitano, Sr. Edson Aparecido, bem
como a elaboração de uma proposta comum do Consórcio Intermunicipal Grande ABC
no início dos trabalhos da referida Câmara Técnica.
PROPOSTA DE INVESTIMENTOS PARA A DEFESA CIVIL
Conforme aprovado pela reunião da 18ª Assembléia, dada a apresentação do DAEE
sobre a permissão de acesso do Consórcio ao SAISP (Sistema de Alerta sobre
Inundações), o coordenador do GT Defesa Civil, Sr, Camargo (Santo André),
acompanhado de integrantes do mesmo GT e da Defesa Civil Estadual (capitães Drigo e
Wagner), apresentou proposta de destinação dos recursos na ordem de R$ 700.000,00
(setecentos mil reais) para a aquisição de uma frota regional de 14 veículos (dois
veículos para cada Defesa Civil municipal), além de equipamentos destinados ao apoio
para a capacitação dos NUDECs (Núcleos de Defesa Civil) nas comunidades em áreas
de risco, desta forma ampliando a estrutura regional de atendimento e prevenção. A
proposta foi aprovada por unanimidade, autorizando-se a abertura das licitações
correlatas.
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MOBILIZAÇÃO EM DEFESA DA INDÚSTRIA
O diálogo sobre as ameaças colocadas para a indústria nacional e regional diante do
avanço das importações de produtos manufaturados iniciou-se com a exposição do Sr.
Teonilio Monteiro (Barba), Secretário de Finanças do Sindicato dos Metalúrgicos do
ABC, através da exposição de slides resgatando o histórico de evolução da produção
automotiva desde os acordos realizados no âmbito da Câmara Setorial Automotiva, no
biênio 1992/1993, com o envolvimento do governo federal, dos sindicatos de
trabalhadores, das montadoras e empresas de autopeças, garantindo a retomada de
investimento, recuperação da produção e ampliação dos postos de trabalho no Grande
ABC. Posteriormente à crise internacional de 2008/2009, o período recente mostra um
grande avanço das importações de veículos e de componentes, com forte preocupação
das entidades sindicais e empresariais. Nesse sentido, e sendo apoiado pelo Sr. Cicero
Firmino (Martinha), presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André,
apresentou o impacto do modelo de importação completa de veículos sobre a cadeia
produtiva, eliminando a presença de vários elos da produção e dos serviços técnicos
realizados no país e afetando o emprego na região, finalizando com a proposta de
estabelecimento de uma Câmara Tripartite da Indústria, para o debate e a proposição
de alternativas referentes à reorganização e ao fortalecimento da indústria nacional
(incluindo a criação de pólos de excelência e inovação), o adensamento das cadeias
produtivas, o desenvolvimento tecnológico, a nacionalização de itens importados, as
relações trabalhistas, a qualificação profissional e a justiça tributária. Na sequência, as
manifestações de preocupação foram endossadas pelo Sr. Shotoku Yamamoto, diretor
titular do CIESP Santo André, que enfatizou ainda a contribuição ao processo através
de aspectos macroeconômicos da política governamental, a exemplo da taxa de
câmbio e da formação do superávit primário, e pelo Sr. José Gascón, diretor titular do
CIESP Diadema, que enfatizou a necessidade de ações regionais para fortalecimento da
infraestrutura, especialmente no sistema viário, para a qualificação profissional e para
a relevância de maior investimento em tecnologia para as indústrias da região,
lembrando ações do programa Prumo realizadas pelo IPT em Diadema. Comenta ainda
sobre a necessidade de áreas para atividades de apoio tecnológico, como no setor de
esquadrias, que tem essa demanda passível de solução regional. O Prefeito Luiz
Marinho, concordando com o caráter crítico da situação apontada e destacando sua
complexidade ainda maior que as exposições apresentadas, registra sua discordância
parcial em relação às críticas do Sr. Yamamoto, lembrando a trajetória positiva de
crescimento do país e atração de investimentos nos últimos anos, acrescentando ainda
a importância de retomada das atividades do GT Automotivo e da organização de
novas atividades para elaborar novas propostas frente ao cenário presente. O
Presidente Mario Reali acrescenta que o Consórcio pode contribuir com uma política
regional especialmente no que diz respeito à qualificação profissional e ao
fortalecimento das cadeias produtivas, mas não tem a possibilidade de interferir sobre
a política cambial. O Prefeito Luiz Marinho reitera a necessidade da retomada dos
debates encaminhados pelos seminários sobre o diálogo da produção e do emprego,
realizados anteriormente em São Bernardo do Campo e em São Paulo, além do retorno
das atividades do GT Automotivo, como forma de definir novas propostas e ampliar a
mobilização e as contribuições do Grande ABC em defesa da indústria nacional e
regional, com o envolvimento da Agência de Desenvolvimento Econômico e a
discussão da nova fase do Programa de Desenvolvimento da Produção que será
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anunciado pelo governo federal em agosto. Definida a continuidade dos
entendimentos para planejamento das próximas atividades através da Secretaria
Executiva, junto às entidades empresariais e sindicais envolvidas no debate.
TCE – COMUNICADO SDG 029/2010
A Diretora Jurídica, Dra. Mirtes Gisolfi, em atenção a pleito anteriormente colocado
pela Assembleia Geral, resgata o texto do Comunicado SGD 029/2010 do TCE,
versando sobre limites de remanejamento orçamentário, apresentando dados sobre
os índices aplicados recentemente, bem como os questionamentos já colocados pelo
TCE junto a algumas prefeituras do Estado e da região. Destaca a necessidade de um
esclarecimento pelo TCE sobre o caráter orientativo ou vinculativo, conforme
proposição de reunião específica dos secretários de assuntos jurídicos, reunidos no
Consórcio em julho de 2011, e apresenta minuta de ofício para envio pelo Consórcio
ao TCE solicitando o referido esclarecimento. A proposta foi aprovada por
unanimidade, e o Presidente Mario Reali acrescenta que irá entrar em contato
telefônico junto ao Presidente do TCE, para anunciar antecipadamente o envio do
referido ofício.
INFORMES
Considerando o horário limite da reunião, o Presidente Mario Reali solicita que seja
dado apenas o informe do seminário sobre agências reguladoras de saneamento,
programado para o dia 24 de agosto na sede do Consórcio, envolvendo a participação
do Consórcio ARES/PCJ (região de Piracicaba, Campinas e Jundiaí), do Consórcio
Intermunicipal ARIS que atua no Estado de Santa Catarina, e da ARSESP, tendo como
público alvo os gestores municipais das políticas públicas de saneamento no Grande
ABC, conforme esclarecido pelo Diretor de Programas e Projetos, Sr. João Ricardo
Caetano. Os demais informes previstos na pauta, sobre o Seminário Regional de Saúde
da População Negra (previsto para 26 de agosto), a realização da 1ª Conferência
Regional LGBT (programado para 21 de agosto), a programação das atividades
regionais do Momento Itália Brasil, em parceria com o Consulado Italiano e Instituto
Italiano de Cultura (no período entre outubro de 2011 a junho de 2012), e a proposta
de Notificação Extrajudicial à NET, a ser encaminhada pelos municípios, solicitando a
concessão de um canal a cabo por município, nos termos da lei (Canal de TV Regional)
deverão ser transmitidos durante a próxima reunião dos Srs. Assessores Regionais,
agendada para o dia 8 de Agosto.
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 01 de agosto de 2011.
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Prefeitos signatários, presentes na 19ª Reunião Ordinária da Assembléia Geral.

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

AIDAN RAVIN
Prefeito do Município de Santo André

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
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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
19ª Reunião Ordinária da Assembléia Geral do Consórcio Intermunicipal Grande ABC.
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