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ATA da 20ª REUNIÃO ORDINÁRIA
ASSEMBLÉIA GERAL
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC
05 DE SETEMBRO DE 2011
Aos cinco (05) dias do mês de setembro do ano de dois mil e onze, na sede do
Consórcio Intermunicipal Grande ABC, com sede à Av. Ramiro Colleoni, nº 5, Vila
Dora, Santo André, às 10h00, realizou-se a Vigésima 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). Presentes os assessores regionais de Diadema, São Bernardo do Campo, São
Caetano do Sul, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Ausentes os assessores de Santo
André e Mauá.
INÍCIO
O Presidente iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo a presença de
todos. Seguindo a pauta, colocou em aprovação a ata da 19ª Reunião Ordinária,
atendendo ao disposto no estatuto vigente.
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
1. Abertura da licitação de veículos e equipamentos: Presidente Mário Reali informa
que a licitação para compra dos veículos e equipamentos para a Defesa Civil das sete
cidades, além de troca da frota do Consórcio, está agendada para o dia 08 de setembro
de 2011, às 10h, no Consórcio. Todavia, informa o Diretor de Programas e Projetos,
Joao Ricardo Caetano, que o interlocutor do Consórcio no DAEE para acesso aos dados
do SAISP (Sistema de Alerta para Inundações), Sr. Maximiliano de Aguiar, deixou o
órgão e de acordo com o superintendente Ricardo Borsari, o Consórcio deveria arcar
com uma contrapartida financeira, ainda não definida. Em função dessa informação, o
Presidente Mário Reali solicita que se aguarde esse esclarecimento para que se possa
dar seqüência às aquisições previstas.
2. Orçamento 2012: Secretário Executivo declara que o valor da arrecadação de Mauá
em 2010 informado pela Secretária de Finanças foi retificado, conforme solicitado pelo
Prefeito Oswaldo Dias, sendo transmitido o valor de R$ 480.656.121,39 (quatrocentos
e oitenta milhões, seiscentos e cinqüenta e seis mil, cento e vinte e um reais e trinta e
nove centavos), alterando-se o orçamento global do Consórcio em 2012 para o valor
de R$ 5.319.495,88 (cinco milhões, trezentos e dezenove mil, quatrocentos e noventa
e cinco reais e oitenta e oito centavos), distribuídos entre os municípios consorciados
como segue: Santo André, R$ 1.165.293,69; São Bernardo do Campo, R$ 2.071.664,61;
São Caetano do Sul, R$ 667.058,98; Diadema, R$ 679.135,25; Mauá, R$ 520.162,53;
Ribeirão Pires, R$ 171.392,83; Rio Grande da Serra, R$ 45.295,08.
Em seguida, o Prefeito Oswaldo Dias questiona novamente o valor referente à
arrecadação informada pela Secretaria de Finanças de Mauá, considerando que estaria
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superior ao efetivamente realizado em 2010; a informação enviada pela Secretaria de
Finanças de Mauá é confirmada pelo Secretário Executivo de acordo com o processo
específico para a elaboração do Orçamento 2012, e o Prefeito Oswaldo Dias autoriza
que se confirmem os valores já encaminhados aos municípios para a elaboração das
respectivas leis orçamentárias.
PROPOSTA DE ADESÃO REGIONAL AO PLANO NACIONAL DA BANDA LARGA
A coordenadora do GT Banda Larga, Sra. Fátima Queiroz (Diadema), apresenta através
de slides o histórico sobre a proposta de adesão regional ao PNBL - Plano Nacional da
Banda Larga, mediante acordo com a Telebrás. Informa também sobre as ausências de
representantes de São Caetano do Sul e Rio Grande da Serra nas reuniões realizadas
pelo GT Banda Larga desde sua implantação, reiterando a importância desses
municípios no projeto, apresentando o mapa das redes de fibra ótica dos demais
municípios, já levantada pelo GT. Destaca ainda como principais benefícios da
proposta a redução de custos, a melhoria de qualidade do acesso à internet e aos
serviços do governo federal, o desenvolvimento econômico regional através de
provedores regionais e da melhor conectividade das empresas do Grande ABC, alem
da qualificação dos serviços públicos vinculados ao conceito de governo eletrônico
pelos municípios e pelo próprio Consorcio, constituindo-se um anel regional de fibra
ótica.
O Presidente, Mário Reali informa que a idéia é aproveitar a rede da Petrobrás e
interligar as redes municipais com os entes federais, possibilitando reduzir custos para
os municípios. O Prefeito Osvaldo Dias informa que no município de Mauá está
ampliando sua rede através de contratos privados, declarando esperar que esse
investimento também possa ser conectado à rede pública apresentada na proposta de
adesão. Os prefeitos avalizam a continuidade das discussões entre o GT Banda Larga, o
Ministério das Comunicações e a Telebrás, para que sejam detalhados os
procedimentos jurídicos e de infraestrutura necessários à aprovação e posterior
implantação da proposta regional.
DESDOBRAMENTOS DA AGENDA METROPOLITANA DO GRANDE ABC
O Prefeito Mário Reali introduz a participação do Secretário Estadual de
Desenvolvimento Metropolitano, Sr. Edson Aparecido, acompanhado do assessor
Eduardo Odloak, para discutir sobre os encaminhamentos e desdobramentos
decorrentes do encontro realizado em 14 de junho, junto ao governo estadual. Explica
o contexto da apresentação finalizada pela coordenadora do GT Banda Larga e a
discussão que está em curso junto ao governo federal, e levanta a possibilidade de
uma parceria também com o governo estadual. O Secretário Edson Aparecido
agradece o convite para participar da Assembleia e informa que após a reunião de
junho em Santo André, foi elaborado um documento final do governo estadual com a
distribuição das demandas para cada secretaria. O objetivo é que os investimentos e
recursos relevantes constem no PPA e na lei orçamentária, dentro das rubricas de cada
secretaria e de cada programa correlato. Assim, o secretário Edson Aparecido solicita a
verificação dos assuntos que avançaram e que possam ter continuidade. O Presidente
Mário Reali relata que tivemos retorno de algumas secretarias estaduais, e
dificuldades em relação a outras áreas. Sobre as políticas de mobilidade, as prioridades
se concentram em viabilizar o Plano Regional de Mobilidade, cujo suporte financeiro
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foi solicitado à Secretaria Estadual do Desenvolvimento Econômico no âmbito do
Programa de Fomento ao Desenvolvimento Regional; em fortalecer as ações de
integração das linhas de transporte público na Região; em viabilizar intervenções de
curto prazo no viário de interesse regional; em viabilizar as obras complementares de
finalização no Rodoanel trecho Sul, especialmente nas ligações em Mauá; e no
acompanhamento dos estudos para a implantação do Ferroanel. O Presidente Mário
Reali destaca ainda que apesar do diálogo construído entre o GT Saúde e a Secretaria
Estadual ao longo dos primeiros meses do ano, ainda persistem problemas nessa
relação. Assinala ainda a pendência relacionada à inspeção veicular na região, posto
não haver resposta da Cetesb e da Secretaria de Meio Ambiente sobre a minuta
encaminhada pelo Consórcio para convênio específico; aponta ainda a ausência de
resposta em relação à instalação da câmara técnica proposta pelo Secretário Estadual
do Meio Ambiente, Sr. Bruno Covas, no encontro realizado em junho de 2011, bem
como o questionamento do Consórcio às exigências colocadas para licenciamento de
PRIS em áreas de mananciais, que inviabilizam a regularização pretendida pelos
municípios. Ainda em relação à Câmara Técnica, registra que o Consórcio já
encaminhou ofício indicando os seus membros para a composição e instalação do
fórum. Em relação ao DAEE, registra o impasse para o prosseguimento de
investimentos do Consórcio na Defesa Civil regional, dada a exigência de contrapartida
financeira colocada pelo novo interlocutor do órgão, contrariando o que havia sido
exposto anteriormente e aprovado pela Assembleia de Prefeitos, no que diz respeito
ao acesso aos dados do SAISP; aponta ainda a preocupação dos prefeitos com a
manutenção dos piscinões. Por fim, lembra que a liberação pela Secretaria de
Segurança Pública do acesso aos dados do sistema Infoseg ainda está pendente.
Secretário Edson Aparecido comenta que em relação à inspeção veicular, não será
necessário um projeto de lei específico para sua realização, restando pendencias por
parte da Procuradoria Estadual e da própria Cetesb para que se possa avançar nesse
tema. Secretário Edson Aparecido informa ainda o andamento da licitação para
construção de novos piscinões e a limpeza dos demais. Comenta em relação ao
Ferroanel que o estudo será contratado pelo Estado, e entende que poderá ter
acompanhamento técnico do Consórcio. O Secretário Executivo intervém declarando
já ter sido noticiada pela imprensa a contratação do referido estudo técnico, mediante
acordo e composição de recursos do Estado e da União, restando pendente a
confirmação dessa informação pela Secretaria de Desenvolvimento Metropolitano,
dado que a mesma não era do conhecimento prévio do Secretário Edson Aparecido.
Prefeito Clóvis Volpi solicita a palavra para mencionar a questão do Rodoanel trecho
Leste, em função dos significativos impactos sobre os municípios atravessados pelo
anel viário, que no Grande ABC passará por Mauá e Ribeirão Pires; informa que tentou
reunião junto à Artesp, sem sucesso. Afirma ainda que foi nomeado como
representante dos seis municípios da Região Metropolitana afetados pela obra
(contemplando as cidades de Arujá, Itaquaquecetuba, Poá e Suzano) como interlocutor
junto ao governo estadual, e assinala que a concessionária SPMAR não tem conseguido
gerir o processo com a qualidade necessária para a redução dos impactos nos referidos
municípios, reiterando sua preocupação em relação ao transtorno dentro dos
municípios, lembrando que Ribeirão Pires terá seis pontos de passagem do Rodoanel
Leste, bem como à ausência de projetos ou propostas da SPMAR para minimizar essa
situação. Destaca como emblemática a passagem prevista por túnel na área da
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Companhia Brasileira de Cartuchos – CBC, que é área de segurança nacional,
questionando como será possível essa passagem.
Prefeito Luiz Marinho endossa as preocupações do Prefeito Clóvis Volpi, lembrando
que as obras de compensação previstas para o Rodoanel Sul não foram executadas até
o momento, apesar de inúmeros ofícios da Prefeitura de São Bernardo do Campo
solicitando as providências nesse sentido. Prefeito Volpi acrescenta que a obrigação de
depósito dos valores para a compensação ambiental não estariam sendo cumpridas
pela concessionária. O Secretário Edson Aparecido responde considerando o problema
apontado como seríssimo, e se comprometendo a intervir junto às instâncias
responsáveis pelo Rodoanel no governo estadual.
Prefeito Oswaldo Dias solicita a palavra para registrar sua preocupação com as
disparidades econômicas entre os municípios da Região Metropolitana de São Paulo,
preocupação comum às cidades com baixo nível de recursos orçamentários per capita,
e a decorrente necessidade de maior atenção a esses municípios, dada sua maior
carência socioeconômica. Informa ter sido criado o G100, constituído por um grupo de
100 cidades em âmbito nacional com mais de 80 mil habitantes e receita per capita
inferior a R$ 1 mil (hum mil reais), exemplificando a situação injusta na relação entre

Barueri e Carapicuíba, onde a segunda cidade recebe todos os impactos do
crescimento da primeira, sem ter os recursos necessários para fazer frente às
demandas sociais relacionadas. Acrescenta ainda a importância da construção do
futuro campus da UFABC na cidade de Mauá, dada a baixa presença de alunos
moradores dessa cidade no contingente atual de discentes, e como uma estratégia
para alavancar o processo de desenvolvimento local e regional. Reitera finalmente a
importância de uma atenção específica para os territórios e municípios mais carentes
no Estado de São Paulo.
Secretário Edson Aparecido pergunta ao Prefeito Oswaldo Dias se foi solicitada uma
audiência junto ao Secretário da Fazenda, Andrea Calabi, para tratar do assunto, bem
como que mecanismos seriam criados para fazer frente às disparidades, especialmente
entre municípios vizinhos, como no exemplo de Barueri e Carapicuíba. Lembra a
existência de mecanismos compensatórios através do FUMEFI (Fundo Metropolitano
de Financiamento e Investimento), mas que são insuficientes. Por fim, apoia a
articulação de uma reunião específica dos Prefeitos desses municípios com o
Secretário Andrea Calabi, para o dia 6 de setembro, às 18 horas. O Presidente Mário
Reali agrega a necessidade de incluir-se o debate sobre o ICMS per capita nessa
discussão.
Prefeito Clóvis Volpi acrescenta a importância de inclusão de ações de prevenção de
riscos no orçamento para a Defesa Civil; Prefeito Luiz Marinho intervém considerando
que as ações estão fortemente centradas nas emergências, sendo necessária a
atualização dos mapas de áreas de risco. O Secretário Executivo registra que já existe
um processo de discussão entre o Consórcio e o IPT para a atualização dos mapas de
áreas de risco das sete cidades, requisito também para a inserção do Grande ABC na
cobertura do sistema de alerta anunciado pelo governo federal, previsto para
novembro, lembrando que o IPT é parceiro técnico do Ministério da Ciência e
Tecnologia nesse projeto.
Prefeito José Auricchio solicita informação oficial sobre o objeto da licitação para a
limpeza dos piscinões; Prefeito Luiz Marinho lembra que o governador anunciou que o
Estado assumiria integralmente essa obrigação, mas São Bernardo do Campo segue
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realizando a limpeza nos piscinões localizados no município. Secretário Edson
Aparecido informa haver uma licitação da ordem de R$ 40 milhões em curso para essa
finalidade, se comprometendo a buscar detalhes do processo junto ao DAEE. Aproveita
a oportunidade para informar que o convenio com o DAEE para acesso do Consórcio
aos dados do SAISP não terá necessidade de contrapartida financeira, após telefonema
realizado durante a reunião. Mediante essa informação, o Presidente Mário Reali
autoriza a Secretaria Executiva a prosseguir com os procedimentos para a licitação dos
veículos e equipamentos para a Defesa Civil da região, conforme aprovados
anteriormente pela Assembleia dos Prefeitos.
Secretário Edson Aparecido sugere aos Prefeitos realizar uma reunião específica sobre
o orçamento, reiterando o compromisso da Secretaria de Desenvolvimento
Metropolitano para a incorporação das ações anunciadas pelo governador e
prioritárias para o Consórcio na peça orçamentária. Lembra ainda que no próximo dia
20 de setembro será realizada a posse do Conselho de Desenvolvimento
Metropolitano.
Prefeito Luiz Marinho solicita a palavra para lembrar a todos sobre a realização da
Marcha dos Prefeitos Paulistas, que deverá acontecer no dia 22 de novembro, na
Assembleia Legislativa. O Secretário Edson Aparecido declara que o governador estará
presente, e o Prefeito Luiz Marinho afirma que se o governo estadual considerar
conveniente, o local do encontro poderá ser alterado.
O Presidente Mário Reali propõe nova reunião com o Secretário Edson Aparecido
sobre o orçamento 2012 para o dia 26 de setembro, a partir das 10h, sendo a proposta
aprovada por todos os presentes.
INFORMES
Devido à extensão do horário previsto originalmente para o debate entre os Prefeitos
e o Secretário Estadual do Desenvolvimento Metropolitano, o Prefeito Mário Reali
propõe a suspensão dos informes, que deverão ser transmitidos na reunião entre a
Secretaria Executiva e os assessores regionais no próximo dia 12 de setembro.
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 Grande ABC, em 05 de setembro de 2011.

Prefeitos signatários, presentes na 20ª Reunião Ordinária da Assembléia Geral.

MÁRIO WILSON PEDREIRA REALI
Presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC
Prefeito do Município de Diadema
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AIDAN RAVIN
Prefeito do Município de Santo André

LUIZ MARINHO
Prefeito do Município de São Bernardo do Campo

JOSÉ AURICCHIO JÚNIOR
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
20ª Reunião Ordinária da Assembléia Geral do Consórcio Intermunicipal Grande ABC.
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