Consórcio Intermunicipal Grande ABC

sem texto na margem superior desta página; início da ata a partir desta linha.
25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC
05 de março de 2012
Aos cinco (05) dias do mês de março de dois mil e doze (2012), na sede do
Consórcio Intermunicipal Grande ABC, Av. Ramiro Colleoni, nº 05, Vila Dora, Santo
André, às 10 horas, realizou-se a Vigésima Quinta Reunião Ordinária, com a
presença do Excelentíssimo Presidente do Consórcio e Prefeito de Diadema, Mário
Reali, do Excelentíssimo Vice-Presidente do Consórcio e Prefeito de Santo André,
Aidan Antônio Ravin, do Excelentíssimo Prefeito do Município de São Bernardo do
Campo, Luiz Marinho, do Excelentíssimo Vice-Prefeito do Município de São Caetano
do Sul, Walter Figueira Júnior, do Excelentíssimo Prefeito do Município de Mauá,
Oswaldo Dias, 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 24ª Reunião
Ordinária e o Termo de Posse do Presidente e Vice-presidente eleitos naquela
ocasião, atendendo ao disposto no estatuto vigente.
APRESENTAÇÃO DO DEPUTADO FEDERAL JOSÉ DE FILIPPI JÚNIOR
A Assembléia teve início com a participação do Deputado Federal José de Filippi
Júnior, que realizou apresentação sobre o Plano de Mobilidade Urbana com foco
em Transporte de Alta Velocidade na Região Metropolitana de SP. A apresentação
(documento anexo) abordou a política de transporte de alta capacidade para a
Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), a busca por soluções diferenciadas para
a construção de linhas de metrô que interliguem São Paulo com as cidades da
Região Metropolitana e a possível utilização do BRT (Bus Rapid Transit), consistindo
no transporte de ônibus em corredores exclusivos com embarques e desembarques
rápidos. O Deputado apontou a dificuldade no crescimento da rede metroferroviária até 2030, com prazos particularmente críticos no que se refere à Região
do Grande ABC, abrindo-se o debate sobre a participação dos Municípios, Estados e
Governo Federal na tomada e decisões e no aporte de recursos, bem como a
necessidade de investimentos mais ousados e antecipados em relação aos prazos
verificados na apresentação. Prefeito Luiz Marinho lembra que o Secretário
Estadual de Transportes Metropolitanos, Jurandir Fernandes, apresentou prazos
distintos ao Consórcio na 23ª Reunião realizada em Dezembro de 2012, com a
implementação do VLT entre 2015 e 2016, e destacou também a importância do
olhar sobre a integração tarifária no sistema de transportes regional e
metropolitano. Presidente Mario Reali ressalta a necessidade de estudos
detalhados e investimentos decorrentes da orientação futura do Plano de
Mobilidade Regional, sendo a questão do transporte de alta capacidade estratégica
nesse sentido, bem como sugere o encaminhamento do debate para a câmara
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técnica encarregada das discussões sobre mobilidade no âmbito da Região
Metropolitana de São Paulo.
Deliberação: os prefeitos deliberaram que o Consórcio direcione imediatamente a
discussão sobre o transporte de alta capacidade ao Conselho de Desenvolvimento
Metropolitano.
APRESENTAÇÃO DA DERSA SOBRE O ANDAMENTO DA OBRA DE LIGAÇÃO DA AV.
DOS ESTADOS COM A AV. JACÚ PÊSSEGO.
O Sr. Ermes Silva, Assessor de Convênios e o Sr. Pedro Silva, Diretor de Engenharia
da DERSA, apresentaram informações sobre o andamento e cronograma de obras e
as intervenções na ligação da Avenida dos Estados com a Av. Jacu Pêssego
(apresentação anexa). A obra faz a ligação viária entre Mauá e Santo André, sendo
que o trecho em questão é a obra de arte que interliga a Av. Comendador Wolthers
com a Avenida dos Estados, com o objetivo de eliminar os semáforos e cruzamentos
em nível. O Sr. Pedro Silva informa que a obra foi embargada em 18 de outubro de
2011 pela Prefeitura de Santo André, restando concluir parte da obra localizada no
município, e destacando a necessidade de se resolver o impasse entre a Dersa e o
referido município. O Prefeito de Santo André, Sr. Aidan Ravin solicita a palavra e
explica o motivo da interrupção da obra, justificando que sua execução
sobrecarregaria o transito de Santo André, e devido a isso, solicitou em reunião
realizada com a DERSA que executassem uma obra maior, incorporando outro
pontilhão de retorno na Avenida dos Estados, conforme anunciado pelo Governo do
Estado em junho de 2011. O prefeito de Mauá, Sr. Oswaldo Dias, relata que houve
uma má interpretação da fala do Governador Geraldo Alckmin, que na verdade não
estava realizando uma obra mais barata e sim diminuindo o escopo a obra e a verba
correspondente disponibilizada. Sr. Ermes explica que junho de 2011 o Governador
Alckmin aprovou a continuação da obra, porém diminuiu o recurso. O Prefeito de
São Bernardo do Campo, Sr. Luiz Marinho, também questiona e critica os
encaminhamentos para obras da DERSA no respectivo município, relatando que os
recursos disponíveis estão desatualizados e solicitando que a verba seja repassada
com urgência, justificando que a obra já foi iniciada em 2011. Sr. Pedro informa que
não haverá licitação e a verba será repassada a São Bernardo do Campo, recebendo
nova crítica do Prefeito Marinho, tendo em vista que a informação está sendo
transmitida tardiamente, assim como o repasse deverá resultar tardio, colocando
em risco a execução das obras previstas.
Deliberação: Prefeito Aidan Ravin coloca sua equipe à disposição para realizar
reunião com a DERSA, visando à discussão sobre a continuidade da referida obra.
GT MOBILIDADE
Operação Horário de Pico - a coordenadora do GT Mobilidade, Sra. Andrea Brisida,
apresenta os encaminhamentos para início da fiscalização da Operação Horário de
Pico, no que se refere à circulação de caminhões. Informa que o projeto de
sinalização está pronto e o início da fiscalização segue previsto para o dia 08 de abril
de 2012. Secretário Executivo relata aos Srs. Prefeitos a realização de reuniões
específicas nos municípios de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano
do Sul e Diadema, ao longo de fevereiro, especialmente relacionadas ao tema do
abastecimento industrial em determinados trechos dos eixos aprovados para a nova
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regulamentação, com possível implicação nos respectivos decretos
regulamentadores, que deverão ser publicados de modo sincronizado ao final de
março.
Programa Travessia Segura – a coordenadora do GT Mobilidade, Sra. Andrea
Brisida, apresenta os layouts de conscientização confeccionados pelo GT referente à
etapa pedestre, solicitando a aprovação dos prefeitos. Informa ainda que cada
município é responsável por confeccionar seu material de divulgação para a referida
campanha e solicita o apoio dos municípios na divulgação e na intensificação da
fiscalização.
Deliberação: Prefeitos aprovaram as artes da campanha (etapa pedestre), que
seguiram anexadas em formato de CD nas respectivas pastas da 25ª Reunião, para a
reprodução das peças e material de divulgação/campanha. O processo de
intensificação da fiscalização deverá ser iniciado em meados de abril de 2012.
GT ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proposta de Formação Regional para profissionais do SUAS (Sistema Único de
Assistência Social)
A coordenadora do GT Assistência Social, Sra. Marcia Leal (Diadema), apresenta aos
prefeitos a proposta de formação regional para profissionais do SUAS. O público
alvo será composto por gestores, coordenadores dos serviços do SUAS nos sete
municípios, técnicos dos CRAS, CREAS e de outros serviços do SUAS. A previsão para
realização dos cursos é de Abril a Dezembro de 2012. A contratação dos
prestadores de serviços de terceiros (Pessoa Jurídica e/ou Pessoa Física e/ou
Convênio com Universidade Pública ou Filantrópica) será por meio de licitação,
realizada pelo Consórcio. Os cursos regionais serão realizados mensalmente,
divididos em 5 turmas, com total de 54 pessoas em cada curso e carga horária de
4h/mês, totalizando 32 horas por turma. O universo previsto é de 270 gestores
capacitados, com carga horária global de 160 horas. A proposta apresentada
contém o cronograma financeiro para contratação de serviços, totalizando R$
30.600,00/mês e valor global de R$ 244.800,00, referente a 8 meses de
contratação, com utilização dos pisos de co-financiamento federal (PAIF, PAEFI, e
Saldos Remanescentes). Secretário Executivo complementa destacando que os
recursos já estão disponíveis nos municípios, e a proposta foi já aprovada em todos
os conselhos municipais de Assistência Social.
Deliberação: os prefeitos aprovaram a realização do curso e o GT Assistência Social,
deverá preparar a minuta do edital, com apoio das diretorias do Consórcio, visando
à contratação de entidade responsável pela execução do curso.
PREMIAÇÃO DO PROGRAMA CASA ABRIGO
A presidenta do Conselho Gestor Casa Abrigo, Sra. Adriana Carvalho (Rio Grande da
Serra), fala sobre a premiação do Programa Casa Abrigo como um dos 5 destaques
do Prêmio Chopin Tavares de Lima, promovido pela Fundação Prefeito Faria Lima
(Cepam), vinculada ao governo estadual, destacando e agradecendo o apoio dos
Prefeitos ao longo de toda a história do referido Programa. Apresentou também o
troféu recebido pelo Consorcio, bem como o certificado de Destaque na premiação.
A Sra. Maria do Carmo Cruz, da Fundação Prefeito Faria Lima (CEPAM), realizou
apresentação analisando o Programa em profundidade (em anexo), ressaltando os
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aspectos que o levaram a receber a premiação mais elevada como um dos cinco
principais destaques entre 204 políticas públicas analisadas no Estado de São Paulo,
suas possibilidades de replicação, bem como os desafios colocados no curto prazo
para a qualificação ainda maior do Programa Casa Abrigo.
INFORMES
Composição do Conselho Consultivo da Sub-região Sudeste: Secretário Executivo
informa aos prefeitos sobre oficio recebido da Secretaria de Desenvolvimento
Metropolitano, solicitando a indicação de membros titulares e suplentes da
sociedade civil para compor o Conselho de Desenvolvimento da Sub-região Sudeste,
sendo proposto pela Presidência do Consórcio que os titulares sejam os 12
conselheiros (titulares e suplentes) que compõem o Conselho Consultivo do
Consórcio, alem de dois representantes de entidades que participaram do pleito do
sexto segmento, conforme mensagem eletrônica enviada na semana anterior aos
gabinetes e assessores regionais. A proposta da Presidencia contempla ainda a
indicação de dois representantes de cada município como suplentes no Conselho
Consultivo de Desenvolvimento Metropolitana, totalizando portanto 28 indicações.
Deliberação: a proposta foi aprovada por unanimidade, devendo ser encaminhada a
relação oficial de todos os conselheiros pela Secretaria Executiva, a partir da
indicação dos suplentes por cada município. Como o prazo dado pelo Governo
Estadual vence no próprio dia 5 de março, os Srs. Prefeitos comprometem-se a
agilizar a indicação dos suplentes de cada município, para que o Consórcio possa
encaminhar com a brevidade necessária.
Audiência pública sobre alteração da linha 10 – Turquesa da CPTM, realizada em
27/02: Presidente relata sobre os resultados da audiência pública realizada com a
CPTM e propõe aos prefeitos a assinatura de oficio a ser entregue ao Governador
Geraldo Alckmin, reiterando a insatisfação com a mudança da parada final da linha
10- Turquesa, da Luz para o Brás, e solicitando a reversão imediata da medida.
Deliberação: todos os prefeitos aprovaram e assinaram o ofício, ficando
encarregada a Secretaria Executiva para o envio ao gabinete do Governador.
Sendo alcançado o horário previsto para o término da 25ª Reunião Ordinária, o
Presidente Mario Reali suspende a apresentação dos demais informes previstos,
ficando automaticamente transferidos para apreciação na próxima reunião dos Srs.
Assessores Regionais, e caso necessário, retornem ao temário da 26ª Reunião.
Região do Grande ABC, em 05 de março de 2012.
Prefeitos signatários, presentes na 25ª 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 ANTÔNIO RAVIN
Vice-presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC
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

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
25ª Reunião Ordinária da Assembléia Geral do Consórcio Intermunicipal Grande
ABC.
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