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28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC
01 de junho de 2012
Ao primeiro (01) dia do mês de junho 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 Oitava Reunião Ordinária, com a
presença do Excelentíssimo Presidente do Consórcio e Prefeito de Diadema, Mário
Reali, do Excelentíssimo Prefeito de Santo André, Aidan Antonio 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 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, 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 27ª Reunião Ordinária, atendendo ao disposto no estatuto
vigente e assinatura do documento para contribuição dos municípios do Grande
ABC à Rio+20. INFORMES 1. Apresentação e discussão da proposta do reajuste
salarial e reajuste do valor do vale refeição dos funcionários do Consórcio; o
secretário executivo fala da proposta de reajuste salarial dos funcionários, baseada
no índice do INPC 4,79% mais ganho real, totalizando 7,8%. E do reajuste do vale
refeição de R$18,00 (valor atual) para R$20,45 por dia, no total de R$450,00 por
mês. A comissão de funcionários alega que o vale refeição não tem reajuste desde
2010, e informa que o cálculo foi baseado nos restaurantes locais e no valor atual
pago aos funcionários da Agência de Desenvolvimento Econômico ABC, que é
situada na sede do Consórcio, e mantida pelo Consórcio, cujo valor já se encontra
defasado, tendo em vista que há mais de 2 anos o valor não é reajustado. O
Presidente sugere que o reajuste salarial e do vale refeição seja baseado no índice
do INPC. Deliberação: os prefeitos deliberaram que por se tratar de período
eleitoral o reajuste salarial no valor de 2,51%, referente ao INPC de janeiro a maio
de 2012, ficando em aberto o período de junho a dezembro de 2011. O reajuste
será aplicado a partir de 1º de julho de 2012. O pleito do reajuste do vale refeição
não foi aprovado. 2. Solicitação de parceria no Evento Jornada Cidadã – Fórum
Social do ABCDMRR; O Presidente informa sobre a solicitação do Fórum Social do
ABCDMRR para apoio institucional na 6ª edição do Evento Jornada Cidadã, que será
realizado no dia 10 de novembro de 2012, no município de Rio Grande da Serra e
envolvem manifestações culturais, exposições, feira de economia solidária, shows,
entre outros e o tema abordado no evento será “Sustentabilidade na Visão dos
Movimentos Sociais”. O grupo solicita parceria do Consórcio na contribuição com os
debates, integrar a mesa de autoridades no evento e divulgação do evento para a
sociedade civil e Prefeitos da região. Deliberação: os prefeitos aprovaram a
solicitação. MOBILIDADE 1. Apresentação das premissas pelos prefeitos, para
execução do Plano Regional de Mobilidade;
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O Presidente inicia a pauta apresentando o Senhor Antônio Santana e Senhor
Marcos Bicalho, representantes da Oficina Consultores, empresa que venceu a
licitação para elaboração do Plano de Mobilidade Regional, que estão presentes
para apresentar e ouvir as expectativas dos prefeitos quanto à elaboração do Plano.
Destaca que esta apresentação é o pontapé inicial para o desenvolvimento dos
trabalhos, e o plano terá como objetivos principais o fortalecimento da articulação
regional, enfatizar a integração dos transportes coletivos, analisar e propor
melhorias com relação à sobreposição atual das linhas intermunicipais na
denominada Área 5, entre outros temas. Acrescenta que a Oficina possui
experiência acumulada, já desenvolveu outros planos municipais na região (São
Bernardo, Mauá, Ribeirão Pires, Santo André, entre outros) além de terem
participado de projetos que irão impactar os transportes públicos, como o projeto
da Linha 18 e o projeto do Expresso ABC. O Senhor Antonio Santana acrescenta que,
para além do escopo previsto, terão destaque os seguintes itens: a integração dos
planos e projetos regionais, o levantamento dos principais gargalos, diagnóstico e
propostas; o estudo do modal cicloviário e o transporte de cargas; e, a integração
regional e metropolitana, modal e tarifária, dos transportes coletivos. A
coordenadora do GT Mobilidade, Senhora Andrea Brisida complementa que o
desenvolvimento dos trabalhos tem previsão de duração de seis meses,
encerrando-se no final de 2012 e no decorrer do processo estão previstas duas
audiências públicas. Destaca que será necessária a participação e o envolvimento
dos técnicos municipais, pois o plano utilizará muitas informações que deverão ser
disponibilizadas pelos municípios, por isso solicita o apoio dos municípios e
ressaltando que pretende-se que o Plano seja desenvolvido conjuntamente com os
técnicos. O secretário executivo cita que em breve haverá reunião técnica da
Oficina com os Secretários de Mobilidade, e, na sequência com o Grupo de Trabalho
Mobilidade. 2. Apresentação sobre os andamentos da Câmara Temática de
Logística e Transportes de Carga do Conselho de Desenvolvimento da Região
Metropolitana de São Paulo; a técnica de programas e projetos, Sandra Malvese,
inicia a apresentação sobre os andamentos da Câmara Temática (documento
anexo). Em sua apresentação, ela informa que as reuniões iniciaram no dia 20 de
abril de 2012, com a presença dos Prefeitos, Secretários, EMPLASA, Secretaria de
Desenvolvimento Metropolitano, entre outros. As reuniões são semanais –
EMPLASA, DERSA, equipe técnica das prefeituras participantes e presença dos
sindicatos de transportadores e CIESP/SP e compõem a Câmara Temática:
representantes de duas prefeituras de cada sub-região da RMSP. O objetivo geral é
elaborar um cardápio único com as medidas restritivas para a Região Metropolitana
de São Paulo, a ser deliberado na próxima reunião do Conselho de Desenvolvimento
Metropolitano, agendada para o dia 12 de junho de 2012. A DERSA se
comprometeu apresentar mapa viário dos municípios da RMSP contendo rotas
restritas e propostas de restrição e reflexos; apresentar simulações de tráfego de
cargas e localização das atividades produtivas; apresentar dados de circulação de
mercadorias obtidos com a Secretaria da Fazenda de SP. E os municípios
participantes se comprometeram a compatibilização de horários propostos;
compatibilização de excepcionalidades; padronização da medida restritiva. Até o
momento foram apresentadas as seguintes propostas de médio / longo prazo:
realização de pesquisa OD de cargas na RMSP; realização de Plano Metropolitano
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de Cargas na RMSP com plataformas logísticas próximas às Rodovias / Rodoanel. E
as propostas de curto prazo: sugestão de padronização de horários: máximo de 3
horas pela manhã e 3 horas à tarde (das 6 às 9h e das 17 às 20h); compatibilização
tamanho do VUC – Veículo Urbano de Carga: 7,20 x 2,30m – livre da medida
restritiva; sugestão de realização de entregas noturnas aos grandes
estabelecimentos. Solicitação à prefeitura de SP liberação de uma faixa nas
Marginais Tietê e Pinheiros para circulação de caminhões, para acesso às Rodovias /
Rodoanel. Caso esta medida não seja aprovada, a Câmara se compromete a solicitar
ao Governo do Estado melhorias no pavimento / iluminação e sinalização das rotas
alternativas para acesso às rodovias, que foram prejudicadas com o acréscimo na
circulação de cargas. ELEIÇÃO E POSSE DOS NOVOS PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC PARA O PERIODO DE
01/06/2012 a 31/12/2012. O Presidente, após breves considerações, ponderou
sobre a interpretação jurídica da legislação eleitoral no que concerne à
desincompatibilização dos dirigentes do Consórcio Intermunicipal Grande ABC,
prefeitos candidatos à reeleição municipal. Atentou que a Lei Eleitoral (9.504/97) é
anterior a Lei de Consórcios Públicos e, por isso, não contempla a situação dos
órgãos colegiados que, por exigência da própria Lei dos Consórcios Públicos
(11.107/05), tem que ser presididos por chefes do Executivo. No entanto, entende
que a desincompatibilização tem por finalidade evitar qualquer possibilidade de
impugnação à candidatura dos prefeitos por interpretação errônea da legislação
eleitoral. Ato contínuo, o Presidente apresentou sua renúncia ao mandato
outorgado Assembléia Geral na 24ª Reunião Ordinária. Por fim, enfatizou a
necessidade de convocação imediata de nova eleição e posse do Presidente e VicePresidente do Consórcio, para mandato no período de 01/06/2012 a 31/12/2012. O
Vice-Presidente, pelos mesmos motivos, também apresentou sua renúncia ao
mandato. Tendo sido aceitas as respectivas renúncias pela Assembléia Geral, foi
deliberada a imediata realização de nova eleição e posse dos dirigentes do
Consórcio. Por unanimidade, foram eleitos e empossados, para Presidente e VicePresidente do Consórcio, respectivamente, os Prefeitos, Adler Alfredo Jardim
Teixeira, prefeito do município de Rio Grande da Serra e José Auricchio Júnior,
prefeito do município de São Caetano do Sul. Faz parte integrante desta ata o termo
de posse do Presidente e do Vice-Presidente do Consórcio Intermunicipal Grande
ABC para o referido período. ENCERRAMENTO Nada mais havendo a tratar, o
Presidente eleito 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 01 de junho de 2012.
Prefeitos signatários, presentes na 28ª Reunião Ordinária da Assembléia Geral.

ADLER ALFREDO JARDIM TEIXEIRA
Presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC
Prefeito do Município de Rio Grande da Serra
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JOSÉ AURICCHIO JÚNIOR
Prefeito de São Caetano do Sul
Vice- Presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC

AIDAN ANTONIO RAVIN
Prefeito do Município de Santo André

LUIZ MARINHO
Prefeito do Município de São Bernardo do Campo

MÁRIO WILSON PEDREIRA REALI
Prefeito do Município de Diadema

OSWALDO DIAS
Prefeito do Município de Mauá

CLÓVIS VOLPI
Prefeito do Município de Ribeirão Pires

JOÃO RICARDO GUIMARÃES CAETANO
Secretário Executivo da Presidência
Nota: Abaixo da linha supra não fazem parte quaisquer termos constantes na Ata da
28ª Reunião Ordinária da Assembléia Geral do Consórcio Intermunicipal Grande
ABC.
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