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ATA da 22ª REUNIÃO ORDINÁRIA
ASSEMBLÉIA GERAL
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC
07 DE NOVEMBRO DE 2011
Aos sete (07) dias do mês de novembro do ano de dois mil e onze, na sede do
Consórcio Intermunicipal Grande ABC, situado à Av. Ramiro Colleoni, nº 5, Vila Dora,
Santo André, às 10h00, realizou-se a Vigésima Segunda Reunião Ordinária da
Assembléia Geral, presidida pelo Presidente Prefeito Mário Reali (Diadema), com a
presença dos Excelentíssimos Prefeitos Aidan Ravin (Santo André), Luiz Marinho (São
Bernardo do Campo), Walter Figueira Junior (Vice Prefeito de São Caetano do Sul),
Oswaldo Dias (Mauá), Clóvis Volpi (Ribeirão Pires) e Helenice Arruda (Vice Prefeita de
Rio Grande da Serra). Presentes os assessores regionais de São Bernardo do Campo,
São Caetano do Sul, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Ausentes os
assessores de Santo André e Mauá.
INÍCIO
O Presidente Mário Reali iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo a
presença de todos. Seguindo a pauta, colocou em aprovação a ata da 21ª Reunião
Ordinária, atendendo ao disposto no estatuto vigente. A seguir, o Secretário Executivo
apresenta os nomes dos representantes do Conselho Consultivo eleitos mediante
assembléias divididas por segmento e realizadas entre os dias 27 e 29 de setembro no
Consórcio, conforme relação anexa. A Diretora Jurídica, Dra. Maria Mirtes Gisolfi,
explica os procedimentos adotados para a posse dos eleitos, de acordo com a
Resolução nº 002/2011, de 30 de agosto de 2011. Informa também que após a
recepção e análise dos documentos previstos na referida resolução, os eleitos poderão
ser empossados em data a ser definida.
LIBERAÇÃO DE RECURSOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA A REGIÃO E REALIZAÇÃO
DO QUALI SUS
O Coordenador do GT Saúde, Sr. Arthur Chioro (Secretário de Saúde de São Bernardo
do Campo), antecipa que serão anunciados recursos federais para a região no âmbito
do programa QualiSUS, que apoiará as estruturas da rede pública de saúde em 14
regiões do pais (sendo 10 áreas metropolitanas), tendo sido escolhido o Grande ABC
como área prioritária no Estado de São Paulo. O QualiSUS será executado com
recursos do BID, mediante parceria entre o Ministério da Saúde, Secretaria de Estado
da Saúde de SP e municípios do Grande ABC. A definição da aplicação será decidida por
meio de oficinas com a participação das 3 esferas de governo. O GT-Saúde entende
que os recursos devem ser aplicados prioritariamente no enfretamento dos princípios
gargalos assistenciais, unanimemente identificados como o acesso às referências
hospitalares nas áreas de neurocirurgia, cirurgia de urgência, cirurgia cardio-vascular,
traumato-ortopedia. O GT-Saúde proporá a aplicação dos recursos na implantação de
um PS de referência, preferencialmente no Hospital Mário Covas, o que determinará a
mudança do perfil assistencial desse hospital e de outros serviços também. Será
necessário, ainda a qualificação do complexo regulador na regiao. Os detalhes sobre os
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recursos liberados, como valores e destinação, serão conhecidos no encontro
denominado QualiSUS ABC, reunindo Consórcio, Secretaria Estadual e Ministério da
Saúde, a se realizar nos próximos dias 8 e 9 de novembro, no Consórcio. A expectativa
é de uma liberação no valor de até R$ 30 milhoes. O Coordenador do GT Saúde
informou, ainda, que recursos solicitados ao Ministro Alexandre Padilha em março de
2011 pelos prefeitos para implantação do Complexo Regulador dos municípios de
Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, conforme planilha anexa, será liberado pelo
Ministério da Saúde ainda em 2011. Quanto aos demais municípios, o Ministério da
Saúde informou que os valores solicitados pelos prefeitos a título de complementação
das centrais de regulação também serão integralmente liberados. Informa ainda que o
Ministério da Saúde deverá incluir a região do Grande ABC no projeto Rede Cegonha,
outra prioridade apontada pelo Consórcio ao governo federal, com liberação dos
recursos prevista para o início de 2012. O valor poderá ser ainda complementado por
recursos estaduais. Secretário Arthur Chioro finalizou sua participação anunciando que
o Ministério da Saúde deverá elevar o valor repassado para a Atenção Básica, com o
custeio de cada equipe passando para um valor estimado em R$ 12 mil, mediante
contratualização e atingimento de metas.
TRABALHO E RENDA – PROPOSTA DE APOIO AO PROJETO DA COOPCENT,
MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO
O Presidente Mario Reali apresenta pedido de apoio institucional e financeiro da
Coopcent (Cooperativa Central dos Catadores na Região do Grande ABC) ao projeto
encaminhado para o Ministério do Trabalho, através da Secretaria Nacional de
Economia Solidária (SENAES). O projeto prevê a ampliação e fortalecimento da rede de
catadores no Grande ABC, com ações no âmbito das políticas regionais de trabalho e
renda e de gestão de resíduos, com um orçamento de R$ 2 milhões, tendo sido já
informada a sua aprovação de acordo com documento divulgado pela SENAES no inicio
de novembro. O Secretário Executivo informa que o Consorcio apoiou a elaboração da
proposta com o envolvimento direto de quatro prefeituras (São Bernardo do Campo,
Diadema, Mauá e Ribeirão Pires), e a Coopcent solicita apoio institucional e financeiro,
na forma da contrapartida prevista pelo edital, no valor de 5% do total do projeto,
correspondendo a R$ 100 mil, distribuídos entre 2012 e 2013, valor compatível com os
próximos orçamentos previstos. O Presidente Mario Reali propõe que as demais
prefeituras se unam também ao projeto, e encaminha a apreciação do pleito da
Coopcent, sendo a proposta de apoio institucional e financeiro ao projeto da Coopcent
aprovada por unanimidade, com a sua formalização vinculada à celebração do
convenio entre o Ministério do Trabalho e a referida cooperativa de catadores.
ATUAÇÃO DA SECRETARIA ESTADUAL DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS NA
REGIÃO DO GRANDE ABC
Dando sequencia aos itens da pauta, o Secretário Adjunto de Recursos Hídricos do
Estado de São Paulo, Sr. Rogério Menezes, acompanhado do Eng. Amauri Pollachi,
coordenador do Programa Mananciais, apresenta através de slides a atuação da
Secretaria Estadual de Saneamento e Recursos Hídricos na Região do Grande ABC,
destacando o novo arranjo institucional para áreas de mananciais, bem como os
investimentos do DAEE e Sabesp, além de reiterar a relevância do Programa
Mananciais, recentemente apresentado em detalhes pelo Eng. Amauri Pollachi ao
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Consórcio, com a presença dos integrantes dos GTs Meio Ambiente e Planejamento
Urbano. Dentre os temas apresentados destacou-se o debate sobre a manutenção e
construção de novos piscinões, além da integração e regulamentação das ações
públicas nas áreas de mananciais até 2015, conforme apresentação em anexo. Durante
a apresentação, o Prefeito Luiz Marinho questionou o secretário Rogério Menezes
sobre os valores apresentados, frisando que o piscinão Pindorama deve ser coberto,
assim como relatando que São Bernardo não deseja mais contar com piscinões
descobertos. Em relação à limpeza dos piscinões, o Presidente Mario Reali lembrou
que p governador Geraldo Alckmin declarou no inicio do ano que o Estado assumiria os
custos vinculados, mas se declarou extremamente preocupado em função do
calendário disponível, especialmente pela proximidade das chuvas. O Sr. Rogério
Menezes declarou que a ideia do governo estadual seria iniciar essa operação entre o
final de novembro e o inicio de dezembro de 2011; afirmou ainda que a primeira etapa
da limpeza deverá se concentrar nas situações mais críticas, com forte tendência de
melhora do novo sistema em 2012. Finalizando sua apresentação, o secretário Rogério
Menezes anunciou a disponibilidade de recursos na ordem de R$ 5 milhões para apoiar
a gestão regional nas áreas de mananciais (Programa Mananciais), para utilização em
equipamentos e procedimentos de fiscalização, bem como propondo a celebração de
uma parceria junto ao Consórcio, e definindo-se que este deverá encaminhar proposta
para utilização desses recursos, a ser elaborada pelo GT Meio Ambiente e analisada
pela Assembleia de Prefeitos, conforme solicitação ao Sr. Diretor de Programas e
Projetos, Joao Ricardo Caetano. Em suas intervenções, o Presidente Mario Reali e os
Prefeitos presentes enfatizaram dificuldades de dialogo junto aas Secretarias de
Saneamento e Recursos Hídricos e especialmente junto à Secretaria de Meio
Ambiente, aqui destacando o questionamento referente ao licenciamento de PRIS e a
não instalação da Câmara Técnica prevista e discutida entre Consórcio e Secretaria do
Meio Ambiente. O Sr. Rogerio Menezes afirma que o Eng. Amauri Pollachi é
interlocutor do Consórcio para a temática correlata aos mananciais. O Prefeito Luiz
Marinho critica a ausência de resposta do Secretário Estadual do Meio Ambiente, Sr.
Bruno Covas, manifestando um sentimento de impotência, dado que não se tem uma
clara definição do Sr. Covas a respeito dos temas pendentes.
MOBILIDADE REGIONAL, PLANO DE AÇÃO IMEDIATA
A Coordenadora do GT Mobilidade, Sra. Andrea Brisida (São Bernardo do Campo)
apresenta as propostas elaboradas pelo GT Mobilidade e pelos secretários municipais
de Transportes para o denominado Plano de Ação Imediata, conforme solicitação
anterior da Assembleia de Prefeitos. A proposta (em anexo) contempla três grandes
linhas de atuação: a chamada Operação Horário de Pico, a regulamentação do trafego
de caminhões nos horários de pico, e a proibição de estacionamento nas vias
prioritárias de interesse regional.
Após contextualizar os investimentos previstos na região no médio e longo prazos,
com ações estruturantes já discutidas –a exemplo do Metrô Leve e do Expresso ABC, a
Sra. Andrea Brisida relata que a proposta da Operação Horário de Pico consiste em
operação de trafego compartilhada entre as áreas responsáveis pela gestão do trafego
nos municípios, em três eixos prioritários de interesse regional, com inicio proposto
para o dia 21 de Novembro. Os eixos prioritários (mapas em anexo) apresentados
contemplam respectivamente (1) a ligação Ribeirão Pires/ São Caetano do Sul com 20
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km de extensão e 15 pontos de gargalos previamente identificados; (2) a ligação
Diadema/Santo André com 15 pontos de gargalos identificados; (3) a ligação São
Bernardo do Campo/São Caetano do Sul envolvendo passagem pela Estrada das
Lágrimas e Av. Dr. Rudge Ramos. A Sra. Andrea Brisida afirma que esses corredores são
as rotas passiveis de serem operadas de forma compartilhada entre os municípios
neste momento, com os equipamentos e equipes já existentes, visando à maior fluidez
do trafego. Os horários propostos para a operação compartilhada de trafego são entre
6h30 e 9h00 no período matutino, e das 16h00 às 20h00. Por fim, Andrea Brisida
destaca a necessidade de se buscar diálogo com EMTU/Metra para uso dos corredores
de trólebus em eventuais situações de emergência, assim como junto à Ecovias,
visando também à redução dos problemas verificados nas alças de acesso dos km 14,
16 e 18 da Via Anchieta.
O Presidente Mario Reali destaca a importância da Av. Lions e questiona sua ausência
na proposta, devido ao pesado tráfego de veículos entre Santo André e São Bernardo
do Campo; do mesmo modo, o Prefeito Oswaldo Dias pergunta se de fato a Av. dos
Estados também ficou de fora dos eixos prioritários de gestão compartilhada. A Sra.
Andrea Brisida relata que o GT Mobilidade e os secretários municipais decidiram não
incluir a Av. Lions e a Av. dos Estados por serem vias em obras no presente momento,
não sendo possível a implantação da mesma medida, posto que já existe uma atenção
especifica para implantação de desvios e redução dos conflitos entre o trafego e as
obras em realização. A seguir, os Prefeitos Aidan Ravin e Oswaldo Dias, comentam
sobre as pendencias ainda existentes junto à Dersa em função da obra do viaduto
Capuava, com efeitos negativos sobre o transito na Av. dos Estados. O Presidente
Mário Reali alerta para as questões relacionadas à logística empresarial, dadas as
restrições iniciadas pelo município de São Paulo, considerando relevante levar o tema
em discussão para o âmbito do recém-criado Conselho de Desenvolvimento
Metropolitano, seguindo-se comentário do Prefeito Luiz Marinho sobre a fuga de
caminhoneiros do Rodoanel e reafirmando a preocupação do Presidente quanto aos
interesses do segmento empresarial.
Dando sequencia, Andrea Brisida detalha a proposta de regulamentação da circulação
de veículos de carga, com a restrição ao seu trafego nas mesmas vias e horários
apontados anteriormente para a operação compartilhada de tráfego; todavia a sua
entrada em vigor se daria de forma gradual, com um período de orientação e
sinalização se iniciando em algum momento do mês de dezembro, a ser definido, com
autuação das infrações verificadas a partir de fevereiro de 2012. Por fim, destaca como
terceiro item da proposta a supressão das vagas de estacionamento ainda existentes
nos referidos corredores de caráter regional, supressão essa de caráter permanente,
durante todo o dia, também a partir de fevereiro de 2012, acrescentando que o GT
Mobilidade entende ser necessário adotar a restrição de estacionamento em outras
localidades criticas do Grande ABC.
O Presidente Mário Reali lembra a pressão anteriormente existente em relação ao
rodizio de veículos, considerando que as medidas propostas apresentam caráter
adequado ao debate e à busca de melhores soluções locais. O Prefeito Luiz Marinho
pede a palavra e parabeniza o GT Mobilidade pelas propostas, entendendo que as
mesmas estão em sintonia com a gravidade do problema do trafego na região, e
apontam possibilidades importantes de redução dos congestionamentos verificados.
Aponta sua divergência em relação à efetividade do rodizio de veículos, ressaltando o
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papel dos operadores de tráfego para garantir fluidez e visibilidade ao processo.
Considera ainda que a programação de semáforos deva ser regional, reafirma a
importância de diálogo com EMTU e Metra para a liberação dos corredores em casos
extremamente necessários, e alerta para o agravamento dos congestionamentos
causados por acidentes com grande demora da perícia técnica, resultando em uma
situação caótica nas referidas ocorrências; acrescenta ser inaceitável aguardar-se em
torno de duas horas para a perícia comparecer ao local do acidente, ou para a
efetivação dos casos de socorro, destacando a necessidade de agilidade nos trabalhos
da perícia, mediante novos recursos técnicos disponíveis, assim como na rápida
liberação de vias bloqueadas por acidentes ou ocorrências não previstas. O Presidente
Mário Reali encaminha pela aprovação das propostas, sendo apoiado por
unanimidade. O Diretor de Programas e Projetos, Sr. João Ricardo Caetano, solicita a
palavra para reafirmar os três itens que acabam de receber aprovação, a saber, a
operação compartilhada de tráfego em horários de pico, a regulamentação do tráfego
de cargas restringindo a circulação nos mesmos corredores nos chamados horários de
pico, e a proibição de estacionamento nas mesmas vias, entrando a primeira medida
em vigência no dia 21 de novembro, a orientação e sinalização para a segunda medida
em data de dezembro a ser definida, e a restrição ao estacionamento nos corredores
de impacto regional no mês de fevereiro de 2012. Acrescenta ainda que possivelmente
as medidas não tragam a plena solução dos problemas de mobilidade regional, mas
buscam contemplar a preocupação da Assembleia de Prefeitos para a tomada de
medidas imediatas na regulação do tráfego do Grande ABC, com o Presidente Mário
Reali dando por encerrado o debate sobre os referidos tópicos.
Concluindo sua participação, a Sra. Andrea Brisida reitera o lançamento do programa
Travessia Segura em 21 de dezembro, com a campanha publicitária regional em fase
de finalização pela Prefeitura de São Bernardo do Campo, conforme aprovação do GT
Mobilidade, seguindo-se ao ato de lançamento um esforço para a divulgação e
orientação aos motoristas e pedestres.
INFORMES
O Secretário Executivo apresenta os informes colocados na pauta, iniciando pela
realização do “SEMINÁRIO DE MOBILIZAÇÃO DE FORNECEDORES PARA A EXPANSÃO
DA CADEIA PRODUTIVA DE PETRÓLEO E GÁS”, programado para o dia 09 de novembro,
das 14h às 18h, no Teatro Clara Nunes em Diadema, com realização do GT
Desenvolvimento Econômico e patrocínio da Caixa Econômica Federal, para a
apresentação dos investimentos da Petrobras nas futuras refinarias da região
Nordeste, bem como os novos programas de financiamento disponíveis para esse
segmento. Dando seqüência, informa que será realizado o ato de lançamento do
“FÓRUM REGIONAL DE PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA E APOIO A CAMPANHA DO
DESARMAMENTO”, no próximo dia 24 de novembro, às 9h, no auditório do Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, com realização do GT
Segurança Pública em parceria com entidades da sociedade civil. Anuncia ainda que
está prevista a realização do “FÓRUM DE SENSIBILIZAÇÃO REGIONAL PARA
DESTINAÇÃO DE RECURSOS AO FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE”, no próximo
dia 28 de novembro, às 9h, no auditório do Consórcio, mediante realização do GT
Criança Prioridade 1 com patrocínio da Caixa Econômica Federal. Prossegue com o
informe sobre a realização do WORKSHOP “CONSTRUINDO A GOVERNANÇA
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METROPOLITANA”, para discutir a composição e outros aspectos relativos aos
Conselhos Consultivos e Câmaras Temáticas de Desenvolvimento Metropolitano, dia
30 de novembro, no auditório da ACISBEC, atividade coordenada pela Secretaria
Estadual de Desenvolvimento Metropolitano e que no Grande ABC se dará em parceria
com o Consórcio.
Passando ao tema dos investimentos aprovados para a Defesa Civil regional, o
Secretário Executivo apresenta planilha com registro dos itens adquiridos (em anexo),
que já alcançam o valor liberado de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), restando
porém deliberar sobre itens de menor valor solicitados pelo GT Defesa Civil e ainda
não adquiridos, cujas cotações iniciais permitem estimar um investimento adicional
necessário em torno de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). O Prefeito Luiz Marinho
questiona se há recursos dessa ordem disponíveis no orçamento, tendo a resposta
positiva do Secretário Executivo, Prefeito Marinho sugere aos demais que sejam
adquiridos os demais itens, sendo aprovada a abertura das licitações correspondentes.
Dando seqüência, o Presidente Mário Reali informa sobre a possibilidade de doação do
acervo público do Prefeito Celso Daniel ao Centro de Documentação e Memória do
Consórcio, conforme entendimentos realizados junto à sua filha e herdeira, Srta. Liora
Santana Daniel; o informe é aprovado por unanimidade, autorizando-se à Secretaria
Executiva o prosseguimento para a formalização dessa doação, composta por livros e
documentos do acervo do Prefeito Celso Daniel. Finalizando a pauta, a assessora de
Comunicação do Consórcio, Srta. Luciana Yamashita, apresenta aos Prefeitos o
“espelho” com formato do novo site do Consórcio, cuja previsão para lançamento
oficial é a data da próxima Assembléia, em 05 de Dezembro.
O Prefeito Luiz Marinho solicita a palavra para colocar em pauta a questão sobre o
calendário de feriados e pontos facultativos em 2012, especialmente pela proximidade
entre os feriados de 15 e 20 de Novembro (Dia da Consciência Negra) de 2012, que
cairão durante a semana, alertando que a colocação de pontes nas duas datas
acarretará uma longa paralisação das atividades econômicas. Delibera-se que os
prefeitos consultarão suas áreas administrativas para o levantamento de alternativas
que levem em consideração esse fato, bem como buscando uma possível
uniformidade nos calendários municipais de feriados e pontos facultativos.
ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por cumprida a
pauta, agradeceu 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 07 de novembro de 2011.
Prefeitos signatários, presentes na 22ª 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

WALTER FIGUEIRA JUNIOR
Vice Prefeito do Município de São Caetano do Sul

OSWALDO DIAS
Prefeito do Município de Mauá

CLÓVIS VOLPI
Prefeito do Município de Ribeirão Pires

HELENICE ARRUDA
Vice Prefeita 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
22ª Reunião Ordinária da Assembléia Geral do Consórcio Intermunicipal Grande ABC.
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