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24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC
ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE
06 de fevereiro de 2012
Aos seis (06) dias do mês de fevereiro de dois mil e doze (2012), na sede do
Consórcio Intermunicipal Grande ABC, com sede à Av. Ramiro Colleoni, nº 05, Vila
Dora, Santo André, às 10 horas, realizou-se a Vigésima Quarta Reunião Ordinária
visando à Eleição e Posse do Presidente e Vice-Presidente para o período de
06/02/2012 a 04/02/2013, com a presença do Excelentíssimo Presidente do
Consórcio, Prefeito Mário Reali, do Excelentíssimo Vice-Presidente do Consórcio,
Prefeito Aidan Antônio Ravin, do Excelentíssimo Prefeito do Município de São
Bernardo do Campo, Luiz Marinho, do Excelentíssimo Prefeito do Município de São
Caetano do Sul, José Auricchio Junior, do Excelentíssimo Vice-Prefeito do Município
de Mauá, Paulo Eugenio Pereira Junior, do Excelentíssimo Prefeito do Município de
Ribeirão Pires, Clóvis Volpi, e do Excelentíssimo Prefeito do Município de Rio
Grande da Serra, Adler Alfredo Jardim Teixeira. Presentes os assessores regionais
de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá,
Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.
INÍCIO. – O Presidente iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo a
presença de todos. Seguindo a pauta, colocou em aprovação a ata da 23ª Reunião
Ordinária e re-ratificação da ata da 22ª Reunião Ordinária, atendendo ao disposto
no estatuto vigente.
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
Criação do GT Juventude – Secretário Executivo apresenta pleito da Comissão
Organizadora da 2ª Conferência Regional de Políticas Públicas de Juventude,
solicitando a criação do Grupo de Trabalho Juventude, a fim de concretizar as
propostas aprovadas na referida Conferência Regional, realizada no dia 16 de
outubro de 2011, no município de Mauá. O pleito foi aprovado por todos os
presentes, determinado-se ao Secretário Executivo dar sequência para a
formalização do referido GT, através da indicação de representantes dos municípios
para compor o grupo, que ficará vinculado ao Eixo Educação/Cultura/Esporte.
Aprovação do termo de cooperação entre Consórcio e Fundação Carlos Alberto
Vanzolini para a execução do Projeto de Extensão Industrial da APEX no Grande
ABC – Secretário Executivo informa sobre a assinatura de convênio entre USP e
APEX, bem como a contratação da Fundação Vanzolini pela APEX para a execução
do projeto, cuja realização já foi analisada e avalizada pelo GT Desenvolvimento
Econômico em julho e agosto/2011. Presidente apresenta proposta de minuta para
termo de cooperação entre Consorcio e FCAV para aprovação dos prefeitos, visando
o devido acompanhamento do projeto. A proposta foi aprovada por todos os
presentes, determinando-se à Diretoria Jurídica a definição do termo de
cooperação, e seu posterior encaminhamento para assinatura do Presidente Mário
Reali.
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GT MOBILIDADE: Detalhamento da regulamentação do tráfego de caminhões Operação Horário de Pico
A coordenadora do GT Mobilidade, Sra. Andréa Brisida, apresenta o plano de
regulamentação de circulação de cargas com os 3 eixos de atuação. Em seguida fala
das solicitações da ANFAVEA, SETRANS e CIESP (ofícios anexos) solicitando a
prorrogação/suspensão das medidas restritivas à circulação de veículos de carga na
região do ABC e informa que o GT não encontrou argumentos técnicos que
justificassem a prorrogação do prazo de entrada em vigor dos períodos de
orientação e de fiscalização/autuação, previstos respectivamente para o início de
fevereiro e o início de abril/2012. Informa ainda que o GT Mobilidade propõe
apenas uma alteração em relação à proposta originalmente aprovada na 22ª
Reunião Ordinária, em Novembro de 2011, com a exclusão dos trechos previstos
para Mauá, visando com isso orientar o tráfego de caminhões através do Rodoanel,
e dessa forma contemplando também uma preocupação levantada pelo Prefeito
Oswaldo Dias na 21ª Reunião Ordinária (Dezembro/2011) e pelas entidades
empresariais. A Sra. Andrea Brisida informa também que estão anexas aos
documentos apresentados aos Srs. Prefeitos as minutas de decreto regulamentador
para os municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e
Diadema, onde são detalhados os trechos previstos para restrição nos horários
propostos e as categorias de veículos pesados que estarão isentas da nova
regulamentação, conforme acordo também definido no GT Mobilidade. O
Presidente Mário Reali propõe a aprovação do ajuste referente à exclusão dos
trechos do município de Mauá e das minutas de decreto apresentadas,
complementando ainda com a proposta de redução dos horários previstos para a
restrição de circulação, sugerindo os horários entre 6h30 e 8h30 e entre 17h e 20h,
totalizando 5 horas de restrição, vigente apenas nas vias incluídas na proposta do
GT Mobilidade. O Prefeito Auricchio pede a palavra para expor a condição
especifica do município de São Caetano do Sul, em função dos investimentos
realizados e previstos para a unidade da General Motors instalada na Avenida
Goiás, e de seu impacto financeiro no município; solicita que o GT Mobilidade avalie
a possibilidade de criar uma exceção no trecho de acesso à empresa, preservandose a medida em todos os demais trechos previstos para o município de São
Caetano. A Sra. Andrea Brisida informa que o assunto já havia sido debatido no GT
Mobilidade e que a General Motors possui rotas de acesso pela Avenida do Estado,
mas concorda com a proposta de se avaliar a situação no que se refere à Avenida
Goiás, bem como para a eventual discussão de ajustes pontuais nas demais cidades
onde a nova regulamentação será diretamente aplicada. Em seguida, os Prefeitos
aprovam por unanimidade as alterações propostas, com a exclusão dos trechos de
Mauá, a redução dos horários onde ocorrerá a restrição de circulação de veículos de
carga nos trechos incluídos, nos períodos entre 6:30h e 8:30h e entre 17h e 20h, de
segunda a sexta-feira, bem como a aprovação do estudo de uma condição
especifica para a Avenida Goiás, em conjunto com a Prefeitura de São Caetano do
Sul. Fica aprovado também por unanimidade o inicio do período de orientação aos
motoristas e entidades sobre as novas medidas, definido como o dia 8 de fevereiro.
A seguir, o Presidente Mário Reali relata a preocupação com o transporte de
passageiros e a necessidade de melhoria nos transportes coletivos, sugerindo a
realização de uma pesquisa de opinião sobre a possível implantação de rodízio de
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veículos de passeio na região do Grande ABC, considerando-se o fato de não haver
consenso entre os Prefeitos sobre o tema, e argumentando que a pesquisa poderia
avançar para a construção desse consenso. A proposta também foi aprovada por
unanimidade, solicitando-se à Secretaria Executiva os devidos encaminhamentos
para a sua realização.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONSÓRCIO - 2011
Presidente Mário Reali entrega Relatório de Gestão (anexo) contendo as iniciativas
e atividades realizadas pelo Consórcio durante o ano de 2011. Em seguida, o
Secretário Executivo inicia a apresentação da prestação de contas do exercício de
2011 (também anexa), relatando as principais iniciativas com foco no
fortalecimento institucional e agenda de prioridades articulada com o Governo
Federal e Estadual. Apresenta os investimentos e projetos regionais, principais
eventos e atividades realizadas durante o ano, alem da execução orçamentária e
financeira em 2011 e do orçamento previsto para o ano de 2012, incluindo-se os
recursos captados junto ao governo federal e governo estadual, totalizando cerca
de R$ 7,5 milhões para o presente exercício. Encerra sua apresentação com uma
proposição de desafios para 2012, tendo como focos a continuidade da agenda de
prioridades iniciada em 2011, a relevância dos GT´s para o presente exercício e para
o planejamento das políticas públicas regionais no período 2013-2016, a possível
elaboração de novos contrato de programas e necessidade de investimentos em
campanhas de comunicação das ações regionais, na construção de um sistema de
informações regionais, na estruturação de uma sala de vídeo-conferência, dentre
outras possibilidades de investimento através do Consórcio. Conclui lembrando a
necessidade de articulação de ações de interesse sub-regional junto ao Consórcio
de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) e ao Consórcio
Intermunicipal da Região Sudoeste da Grande São Paulo (Conisud), no que se refere
aos temas a serem tratados no âmbito do Conselho de Desenvolvimento
Metropolitano recém-instalado pelo governo estadual para os debates e ações
referentes à Região Metropolitana de São Paulo
ELEIÇÃO E POSSE DOS NOVOS PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL GRANDE ABC PARA O PERIODO DE 07/02/2012 a 04/02/2013.
Por unanimidade, foram re-eleitos e empossados, para Presidente e Vice-Presidente
do Consórcio, respectivamente, os Prefeitos Mário Wilson Pedreira Reali, de
Diadema, e Aidan Antonio Ravin, de Santo André. Faz parte integrante desta ata o
termo de posse do Presidente e do Vice-Presidente do Consórcio Intermunicipal
Grande ABC para o referido período.
Região do Grande ABC, em 06 de fevereiro de 2012.
Prefeitos signatários, presentes no Ato de Posse do Presidente e Vice-Prefeito
Presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC:

MÁRIO WILSON PEDREIRA REALI
Prefeito do Município de Diadema
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AIDAN ANTÔNIO RAVIN
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

PAULO EUGENIO PEREIRA JUNIOR
Vice-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 da Ata
Da 24ª Reunião Ordinária e do Ato de Posse do Presidente e Vice-Presidente do
Consórcio Intermunicipal Grande ABC.
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