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26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC
02 de abril de 2012
Aos dois (02) dias do mês de abril 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 Sexta Reunião Ordinária, com a presença do
Excelentíssimo Presidente do Consórcio e Prefeito de Diadema, Mário Reali, da
Excelentíssima Vice-Prefeita de Santo André, Dinah Zekcer, do Excelentíssimo
Prefeito do Município de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, do Excelentíssimo
Prefeito do Município de Mauá, Oswaldo Dias, e do Excelentíssimo Prefeito do
Município de Rio Grande da Serra, Adler Alfredo Jardim Teixeira. Presentes os
assessores regionais de 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 25ª Reunião
Ordinária, atendendo ao disposto no estatuto vigente.
ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS
O Presidente deu início a Assembléia anunciando o novo secretário executivo da
entidade, João Ricardo Guimarães Caetano, e informou que o ex-secretário, Luís
Paulo Bresciani retornará à Prefeitura de Diadema para reassumir a Secretaria de
Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda. Em seguida, solicitou autorização
da assembleia para aprovação de margem de remanejamento na proporção de 30%
do orçamento autorizado para 2012. Deliberação: a solicitação foi aprovada por
todos os presentes.
GT CULTURA
A Diretoria de Programas e Projetos apresenta as definições e proposta de apoio
financeiro do Consórcio para a realização da 1ª Virada Cultural Paulista Regional,
que será promovida pelo Governo do Estado em parceria com o Consórcio nos dias
19 e 20 de maio. As ações culturais ocorrerão durante 24 horas – das 18h de sábado
às 18h de domingo - em três cidades do Grande ABC: Santo André, São Caetano do
Sul e Diadema. As demais quatro cidades - Mauá, São Bernardo do Campo, Ribeirão
Pires e Rio Grande da Serra - também estão integradas e vão compor artisticamente
a programação temática proposta pelo GT Cultura do Consórcio. O Presidente
solicita a aprovação de recursos no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais) que serão
destinados para auxiliar na divulgação do evento, mediante repasse à Prefeitura de
São Caetano do Sul para agilização dos processos. Deliberação: a solicitação foi
aprovada por todos os presentes.
GT MOBILIDADE
OPERAÇÃO HORÁRIO DE PICO
O Presidente do Consórcio informa que o Sindicato dos Metalúrgicos ABC,
juntamente com os CIESPs da região do ABC, Anfavea e Setrans oficiaram o
Consórcio (documento anexo) solicitando a suspensão da medida por um prazo de 3
meses da multa e a participação da sociedade civil no GT Mobilidade para debater o
assunto do trânsito da região e avaliar os resultados dos estudos encaminhados,
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bem como propor medidas para a melhoria do trafego de veículos no ABC. Em
seguida, o Presidente fala sobre a medida de restrição de circulação de caminhões
tomada pelo Prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, que pode vir a impactar a
produção industrial da Região do ABC. Deliberação: os Prefeitos decidiram
suspender a medida de restrição ao tráfego de caminhões, atendendo proposta de
solução pactuada junto com as entidades sindicais e empresariais representativas
da região. A decisão leva em consideração o momento econômico do país e da
região, com desaceleração da atividade industrial e redução da criação de novos
postos de trabalho. Providências: 1. pautar o Conselho de Desenvolvimento da
Região Metropolitana de São Paulo, que reúne os 39 municípios e o Governo do
Estado, para que a medida não impacte na região. 2. realização de um workshop
para ampliar o espaço de discussão e pactuar com o setor produtivo as propostas
de redução da circulação de caminhões nos horários de pico. 3. Antecipar a
contratação de pesquisa de opinião sobre a implantação do rodízio de veículos na
região para subsidiar a tomada de decisão.
CAMPANHA TRAVESSIA SEGURA
O Secretário Executivo informa sobre a proposta de apoio e suporte financeiro à
campanha de comunicação do Programa Travessia Segura, no valor de R$
120.000,00 (cento e vinte mil reais), destinados à aquisição de material de
divulgação, sendo que parte dessa verba será destinada à contratação de equipes
que realizarão intervenções lúdicas nas ruas para ampliar a mobilização. Relata
ainda que a proposta inicial seria cada prefeitura realizar a sua campanha, mas a
medida não gerou impacto, e informa a necessidade de regionalizar a campanha. O
Prefeito Luiz Marinho solicita que a campanha tenha uma proporção maior e seja
realizada simultaneamente em todos os municípios, questionando sobre a
dimensão da verba disponivel. O Secretário Executivo aponta a possibilidade de
comprometimento financeiro da ordem de R$ 200 mil e a possibilidade de apoio da
ANFAVEA para ampliação da campanha na região. Deliberação: os prefeitos
aprovaram que seja solicitado o apoio da ANFAVEA e a liberação de R$ 200.00,00
(duzentos mil reais) do Consórcio para apoio à campanha.
PROPOSTA DE PARCERIA COM A USTDA (United States Trade and Development
Agency)
O Sr. Rodrigo Mota, consultor da USTDA, Agência Governamental dos Estados
Unidos para o Comércio e Desenvolvimento, apresenta propostas de parceria em
projetos, especialmente estudos nas áreas de Mobilidade e Defesa Civil (documento
anexo). Aprovada a continuidade dos entendimentos entre o Consórcio e a USTDA.
GT SAÚDE
Destinação dos recursos do QualiSUS aprovados pelo Ministério da Saúde para a
região do Grande ABC.
O coordenador do GT Saúde, Dr. Arthur Chioro, não pode comparecer a Assembleia
por motivos de saúde, sendo a apresentação transferida.
INFORMES
Seminário sobre o 3º Plano Nacional de Direitos Humanos com a presença da
Ministra Maria do Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidencia da
República: Secretário Executivo fala sobre os desdobramentos do seminário
realizado no dia 26 de março, entre eles a criação de um Observatório Regional de
Direitos Humanos para monitorar e alinhar as ações regionais. Relata que os
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Observatórios estão no PNDH e são instrumentos importantes para ter indicadores
em Direitos Humanos. O GT Direitos Humanos formatará a proposta de criação do
Observatório Regional e encaminhará à SDH.
Seminário ABC+20: o Secretário Executivo fala sobre a realização do Seminário
ABC+20, que acontecerá no dia 12 de abril, no Consórcio, e será direcionado aos
integrantes dos grupos de trabalho do Consórcio e técnicos dos municípios. O
seminário contará com a participação do Prof. Ladislau Dowbor, abordando o tema
poder local e a sustentabilidade, com reflexões sobre a urgência de um mundo mais
sustentável. Os participantes utilizarão como base aos trabalhos o documento
“Contribuição do Governo Federal à Rio+20” e em seguida participarão de reuniões
moderadas para definir as propostas das Prefeituras do Grande ABC sobre os
temas: erradicação da pobreza extrema, trabalho decente, emprego e
responsabilidade social das empresas; gênero e empoderamento das mulheres,
promoção da igualdade racial e equidade; educação e cultura; produção e consumo
sustentáveis, promoção da inovação e acesso à tecnologia; cidades e
desenvolvimento urbano, transportes, energia e água. O intuito do seminário é a
criação de um documento para contribuição dos municípios do Grande ABC à
Rio+20 e será apresentado à Assembleia Geral dos prefeitos para aprovação.
Seminário “O Grande ABC em defesa da qualificação profissional”: o seminário é o
primeiro evento preparatório para a construção do Plano Regional de Qualificação
Profissional e será realizado no dia 13 de abril, sob a coordenação do GT Trabalho e
Renda e em parceria com Frente Parlamentar em Defesa da Qualificação
Profissional da Assembleia Legislativa de São Paulo, com os deputados Ana do
Carmo e Carlos Grana. Será realizado um debate sobre “Qualificação Profissional e a
escassez de trabalhadores qualificados” e contará com a participação da Sra. Lucia
dos Santos Garcia, economista do Dieese e supervisora nacional da PED, do Sr.
Aguinaldo Nogueira Maciente, do IPEA (Instituto de Pesquisa de Econômica
Aplicada), do Sr. Ricardo Figueiredo Terra, diretor técnico do SENAI (Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial), e do Sr. Jerônimo de Almeida Neto,
coordenador do Grupo Temático Qualificação Profissional do Consórcio e diretor da
Fundação Florestan Fernandes.
Solicitação da UFABC para apoio do Consórcio na interlocução com as Defesas
Civis dos 7 municípios - programa de extensão universitária “Gestão de Riscos
Geológicos em Ambiente Urbano: Escorregamentos e Processos Correlatos”
aprovado pelo Edital PROEXT 2011 do Ministério da Educação: O secretário
executivo fala da proposta de parceria da UFABC para o apoio do Consórcio no
programa de extensão universitária. O curso será oferecido aos representantes das
Defesas Civis e de Planejamento Urbano das Prefeituras do Grande ABC e serão
realizados oito encontros no ano com temas diversos. O Programa tem o intuito de
originar conhecimento científico e tecnológico referente às catástrofes naturais na
região do Grande ABC e qualificar dirigentes do poder público da região, alunos e
técnicos da graduação e pós-graduação da UFABC, de pessoas e profissionais
envolvidos na gestão de riscos geológico-geotécnicos no espaço urbano e de
organizações não governamentais, além de ajudar com o mapeamento, gestão de
áreas de riscos geológicos e caracterização das sete cidades da região do ABC. O
curso é coordenado pelo Prof. Dr. Ricardo Moretti e pela prof. Dra Claudia Paiva e o
programa irá conduzir as atividades com os profissionais das Prefeituras da região e
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da UFABC para que possam elaborar cartas geotécnicas de prevenção de riscos.
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 02 de abril de 2012.
Prefeitos signatários, presentes na 26ª Reunião Ordinária da Assembléia Geral.

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

DINAH ZECKER
Vice-Prefeita do Município de Santo André

LUIZ MARINHO
Prefeito do Município de São Bernardo do Campo

OSWALDO DIAS
Prefeito do Município de Mauá

ADLER ALFREDO JARDIM TEIXEIRA
Prefeito do Município de Rio Grande da Serra

JOÃO RICARDO GUIMARÃES CAETANO
Secretário Executivo da Presidência
Nota: Abaixo da linha supra não fazem parte quaisquer termos constantes na Ata da
26ª Reunião Ordinária da Assembléia Geral do Consórcio Intermunicipal Grande
ABC.
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