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27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC
07 de maio de 2012
Aos sete (07) dias do mês de maio 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 Sétima 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
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, Clovis 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 26ª Reunião Ordinária, atendendo ao
disposto no estatuto vigente. INFORMES 1. Discussão da reorganização do tráfego
de caminhões no Conselho de Desenvolvimento Metropolitano; a arquiteta do
Consórcio, Sra. Sandra Malvese, iniciou a fala relatando que semanalmente o
Consórcio está se reunindo com a Câmara Temática de Logística e Transportes de
Carga do Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo, as
reuniões são coordenadas pela EMPLASA e têm por objetivo a discussão do padrão
único das diretrizes de restrição de caminhões. A próxima reunião está agendada
para o próximo dia 05 de junho, onde serão apresentadas as propostas. 2. Doação
dos veículos e equipamentos cedidos as Defesas Civis; o secretário executivo,
relata a necessidade de realizar a doação dos veículos Kombi e Fiesta e dos
equipamentos cedidos as defesas civis dos 7 municípios, devido a constante
notificações de trânsito geradas nos últimos meses. Atualmente, os veículos estão
em nome do Consórcio, e foram cedidos aos municípios. Os prefeitos aprovaram a
doação que será realizada através de Termo de Doação preparado pela diretoria
jurídica do Consórcio nos próximos meses. GT MEIO AMBIENTE O Presidente
passou a palavra para a coordenadora do GT Meio Ambiente, Sra. Patricia Lorenz
Vicente, que iniciou apresentação (documento anexo) relatando o andamento das
negociações sobre licenciamento em área de proteção e recuperação de mananciais
com a CETESB e Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Informa sobre a exigência
da dominialidade por parte do Estado, a qual os municípios compreendem ser
contra a lei. Em seguida, a Secretária de Habitação de São Bernardo do Campo, Sra.
Tássia de Menezes Regino, continua a apresentação com o levantamento de
necessidades e o cronograma de ações. O grupo adotou como metodologia realizar
reuniões quinzenais para debater e entrar em consenso. Em seguida, a secretaria
entregou documento impresso para os prefeitos com o calendário das reuniões. A
secretária registra a necessidade da intervenção política do Consórcio, pois alguns
municípios já ultrapassaram o prazo para finalização do recurso. O secretário
executivo solicita a palavra e informa que a pauta foi discutida na Agenda
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Metropolitana realizada com o Governo do Estado em Junho de 2011. Os jurídicos
das Prefeituras elaboraram documento com essa posição, que está em análise pelo
jurídico da CETESB. Caso não haja consenso no grupo, é necessário considerar a
possibilidade de entrar na Justiça, já que as Prefeituras podem perder recursos do
PAC devido ao entrave com o Estado. O Presidente solicita que urgência no
andamento das negociações. GT SAÚDE O Presidente passa a palavra ao
coordenador do GT Saúde, Dr. Arthur Chioro que apresenta documento (anexo)
com os detalhes sobre a destinação dos recursos do Projeto QualiSUS no valor de
R$ 20,4 milhões aprovados pelo Ministério da Saúde para a região do Grande ABC.
O QualiSus é um projeto entre Banco Mundial e o Ministério da Saúde com foco no
apoio para organização de redes regionais de Atenção à Saúde. Na fase inicial será
aplicado em 10 regiões metropolitanas e serão selecionados locais estratégicos e
prioritários para a implementação do projeto, distribuídos em: atualização física e
tecnológica; qualificação de pessoal; fortalecimento da gestão; incremento da
oferta e garantia de acesso a insumos e medicamentos. Chioro informa que a
definição foi feita em conjunto entre o GT Saúde, Governo do Estado e Governo
Federal, sendo R$ 6,5 milhões para a implantação do Centro de Referência Regional
em neurotrauma e neurocirurgia no Hospital Estadual Mário Covas, em Santo
André, R$ 5,4 milhões para qualificação da rede de atenção básica, R$ 3,5 milhões
para a capacitação da rede de urgência e emergência, R$ 1,4 milhão para a
qualificação de apoio logístico e R$ 3,3 milhões para a ampliação da capacidade
técnica e operacional de redes regionais de atenção à saúde. Informa também que
foram priorizados os problemas centrais da atenção básica e de urgência e
emergência para a destinação dos recursos e melhoria do atendimento à
população. Deliberação: os prefeitos aprovaram o documento e a proposta do
grupo. FUNDAÇÃO ABC E GT SAÚDE O Presidente da Fundação ABC, Mauricio
Mindrisz apresenta perspectivas de trabalho em conjunto com o Consórcio, e
solicita a disponibilidade de participação nas discussões do GT Saúde e de apoio nos
assuntos relacionados à área. O Prefeito Luiz Marinho critica a disponibilização de
atendimento gerenciada pela Fundação ABC. O Prefeito Kiko aborda a preocupação
em relação às especialidades médicas disponibilizadas pelo Governo do Estado, que
não atendem a demanda dos municípios e da população. Pelo exposto, os prefeitos
solicitam ao coordenador do GT Saúde, Dr. Arthur Chioro, a elaboração de um
documento com informações sobre a demanda de atendimentos dos municípios
com filas de espera e o que é ofertado pelo Governo do Estado e que não tem
procura. O documento será entregue ao secretário estadual de Saúde, Giovanni
Guido Cerri e o secretário de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da
Saúde, Luiz Odorico Monteiro de Andrade, no 3º Ciclo de Palestras – Saúde no ABC,
Desafios e Oportunidades, que será realizado na sexta-feira (11/05), na Fundação
do ABC. O coordenador do GT Saúde, Dr. Arthur Chioro , reitera a necessidade da
participação dos prefeitos no primeiro momento da reunião com o Sr. Luiz Odorico,
que apresentará o Contrato Organizativo de Ação Pública (Coap), que determina a
responsabilidade dos municípios, Governo Estado e Governo Federal na área da
saúde. GT DEFESA CIVIL O coordenador regional de Defesa Civil, capitão Eduardo
Drigo, inicia a fala agradecendo a todos os presentes e aos Prefeitos pelo apoio ao
GT Defesa Civil, em seguida passa a palavra ao coordenador do GT, João Batista
Camargo, que inicia apresentação (anexo) com o balanço dos atendimentos de cada
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Prefeitura na Operação Verão e a importância dos investimentos do Consórcio para
qualificar as estruturas e a atuação das Defesas Civis, com aquisição de 14 viaturas e
equipamentos em 2011. Também ressalta o acesso aos sistemas de monitoramento
meteorológico do Governo Federal, o Cemaden (Centro Nacional de
Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), e do Governo do Estado, o Saisp
(Sistema de Alerta a Inundações de São Paulo), com emissão de alertas e auxílio ao
trabalho preventivo, além do início do trabalho conjunto com a Universidade
Federal do ABC com o curso de extensão sobre Gestão de Riscos Geológicos. GT
TURISMO A coordenadora do GT Turismo, Cristiane Coradini, apresenta proposta
de ação regional de divulgação turística e desenvolvimento do turismo regional nos
segmentos turismo pedagógico, aventura/ar livre e cultural/lazer. O objetivo
principal é a elaboração e implementação de estratégias integradas de
desenvolvimento turístico regional para os Municípios do Grande ABC; diagnosticar
o potencial turístico da Região; fomentar o turismo, principalmente, aproveitando
os recursos já existentes; sensibilizar a população para as vantagens proporcionadas
pelo turismo, como agente gerador de emprego e renda; retenção do turista que
está hospedado no Grande ABC, de forma que ele efetivamente consuma na região.
A coordenadora relata que a necessidade principal é a criação de folders com os
respectivos segmentos (aventura/ ar livre, cultural/lazer e pedagógico), com custo
estimado de R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais), para produção de
60.000 unidades (sendo 3 modelos, 20.000 unidades cada segmento), no modelo
Folder 21x30 Ab, papel couche brilho 170g / 4 dobras. Além disso, a coordenadora
solicita apoio do Consórcio para participação do grupo nas Feiras e Eventos de
Turismo, custo estimado de R$ R$ 3.987,48 (três mil novecentos e oitenta e sete
reais e quarenta e oito centavos). Deliberação: os prefeitos aprovaram a criação e
impressão de folders específicos para distribuição nas principais feiras de turismo
hotéis, escolas e bureaus municipais. SEMINÁRIO ABC+20 Secretário Executivo
apresenta o documento com a contribuição dos municípios do Grande ABC à Rio+20
e os compromissos do Consórcio para o desenvolvimento sustentável. Um dos
destaques é o compromisso de rever o Planejamento Estratégico para 2013 levando
em consideração as metas de sustentabilidade. Deliberação: os prefeitos
aprovaram o documento. 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, João Ricardo Guimarães Caetano, Secretário
Executivo do Consórcio, digitei, conferi e assino abaixo.-.-.-.- Região do Grande ABC,
em 07 de maio de 2012.
Prefeitos signatários, presentes na 27ª Reunião Ordinária da Assembléia Geral.

MÁRIO WILSON PEDREIRA REALI
Presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC
Prefeito do Município de Diadema
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DINAH ZECKER
Vice-Prefeita do Município de Santo André

LUIZ MARINHO
Prefeito do Município de São Bernardo do Campo

WALTER FIGUEIRA JÚNIOR
Vice-Prefeito 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

JOÃO RICARDO GUIMARÃES CAETANO
Secretário Executivo da Presidência
Nota: Abaixo da linha supra não fazem parte quaisquer termos constantes na Ata da
27ª Reunião Ordinária da Assembléia Geral do Consórcio Intermunicipal Grande
ABC.
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