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sem texto na margem superior desta página; início da ata a partir desta linha.
29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC
02 de julho de 2012

Ao segundo (02) dia do mês de julho 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 Nona Reunião Ordinária, com a
presença do Excelentíssimo Presidente do Consórcio e Prefeito de Rio Grande da
Serra, Adler Alfredo Jardim Teixeira, do Excelentíssimo Prefeito do Município de
São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, do Excelentíssimo Prefeito do Município
Diadema, Mário Reali, do Excelentíssimo Prefeito do Município de Mauá, Oswaldo
Dias, do Excelentíssimo Prefeito do Município de Ribeirão Pires, Clovis Volpi.
Ausente Excelentíssimo Prefeito do Município de São Caetano do Sul, José
Auricchio Júnior, e Excelentíssimo Prefeito do Município de Santo André, Aidan
Antonio Ravin. 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 28ª Reunião Ordinária,
atendendo ao disposto no estatuto vigente e assinatura do documento. INFORMES
– 1. A - Instalação de Posto Avançado da Petrobras em São Bernardo do Campo; O
Presidente informa sobre a inauguração realizada no dia 25 de junho do Posto
Avançado de Cadastramento da PETROBRAS (PAC), em São Bernardo do Campo.
Acredita que deveria ter sido mais divulgado na mídia. 1.B - Documento com as
demandas do Consórcio para a Audiência Pública sobre o Orçamento Estadual
2013; O Presidente informa aos demais que foi entregue um documento contendo
as demandas para o orçamento de 2011 e 2012 na Audiência Pública sobre o
Orçamento Estadual 2013, realizada no dia 21 de junho. Este documento também
foi encaminhado posteriormente aos deputados estaduais e federais que não
estiveram presentes neste dia. 1.C - Emenda no orçamento da União do Deputado
Filippi para Mobilidade Urbana. O Presidente informa que o Deputado Federal
Filippi abriu uma emenda parlamentar para que o Consórcio recebesse a verba de
integração semafórica no valor de R$ 493.000,00 (Quatrocentos e noventa e três
mil reais) e o Consórcio já inseriu o Projeto no sistema SICONV – Sistema de
Convênio do Governo Federal. 2.- Deliberação sobre renovação de contrato para
PED – Pesquisa de Emprego e Desemprego, pelo SEADE. Presidente relata aos
demais prefeitos que o contrato com a PED - Pesquisa Emprego e Desemprego
venceu no dia 01 de julho e precisa da aprovação de todos quanto ao interesse na
renovação do contrato. Informa que o dispêndio do Consórcio para este contrato é
de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais) por mês. No entendimento do presidente
não vê a necessidade da continuidade desta renovação podendo ser direcionado
este valor para outro projeto, porém precisamos saber da opinião de todos. O
Secretario Executivo informa que o Coordenador do Grupo de Trabalho e Renda, Sr.
Nilson Tadashi, esta presente e gostaria de apresentar as considerações e a
importância da pesquisa PED (Pesquisa Emprego e Desemprego) para região e para
melhor entendimento dos prefeitos. Todos concordam e o Sr. Nilson Tadashi realiza
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a apresentação aos prefeitos através de slides (anexo a este documento). O
documento contém um resumo temático sobre a Fundação SEADE, e informa que a
pesquisa no ABC é feita para região metropolitana de São Paulo e que o Consórcio
custeia 300 pesquisas/mês. Informa que o convênio retomou no ano de 2011 e tem
um acordo no processo que trimestralmente seja entregue um estudo de mercado
de trabalho. O grupo de trabalho prevê a realização da criação de um observatório
regional e a PED parte como referência para a construção deste projeto. O Prefeito
Mario Reali solicita uma negociação quanto ao preço e sugere a realização de
pesquisa de outros índices. O Prefeito Luiz Marinho solicita que a divulgação seja
mensal e mais ampla. O Presidente solicita também uma apresentação mais
sintetizada para ser apresentada nas assembléias dos prefeitos. Deliberação: os
prefeitos solicitam que o novo contrato amplie os produtos oferecidos pela
Fundação SEADE, e que seja incluso uma pesquisa mais especifica a ser apresentada
em assembléia e o envio eletrônico das informações para os prefeitos. 3. CASA
ABRIGO - Deliberação sobre proposta da reforma das Casas Abrigo: Presidente
solicita aos prefeitos a deliberação de verba para a reforma das Casas Abrigos de
Diadema e Santo André, na sequência foi realizada a apresentação da Presidente do
Conselho Gestor Programa Casa Abrigo Regional, Sra. Adriana Carvalho, onde
entregou aos prefeitos cópia do relatório fotográfico da casa abrigo de Diadema
(anexo a este documento) relatando os problemas mais agravantes e informando
também que a reforma vai abranger a casa abrigo de Santo André, o qual o imóvel é
mais antigo. O Presidente informa que a reforma das casas já foi licitada pelo
Consórcio no valor total de R$ 128.000,00 (Cento e vinte oito mil reais).
Deliberação: aprovado por unanimidade. 4. DEFESA CIVIL - Deliberação sobre a
contratação do IPT (Instituto de Pesquisas Tecnológicas) para elaboração do Plano
de Redução de Riscos nos municípios de Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Santo
André e São Caetano do Sul; Presidente informa que os municípios de Rio Grande
da Serra, Ribeirão Pires, Santo André e São Caetano do Sul, ainda não possuem o
Plano de Redução de Riscos realizado pelo IPT (Instituto de Pesquisa Tecnológica) e
informa que o maior problema esta nos deslizamentos. A defesa Civil esta
trabalhando de uma forma mais ordenada sendo necessário fazer uma provisão de
saldo em caixa. Informa também que só é possível realizar o plano se nenhum
município tiver inadimplência. O Secretario Executivo informa a necessidade do
plano, sendo que desta forma podemos deixar todos os municípios nivelados.
Deliberação: aprovado por unanimidade. 5. GT MEIO AMBIENTE - Apresentação de
proposta de regulamentação da distribuição de sacolinhas plásticas; Prefeito Luiz
Marinho solicitou ao Grupo de Trabalho Meio Ambiente que debatessem a questão
das sacolinhas com as normas da certificação da ABNT (Associação Brasileira de
Normas Técnicas). O Presidente fala também da preocupação a outros tipos de
embalagem, como saco plástico de feijão, açúcar entre outros, e quer saber qual a
providência que esta sendo tomada para esta questão. O Grupo de Trabalho Meio
Ambiente encaminhou aos prefeitos o Projeto de Lei para regulamentação e
distribuição gratuita das sacolas plásticas (anexo a este documento). Deliberação:
aprovado por unanimidade, os prefeitos acataram o estudo realizado pelo Grupo de
Trabalho e será encaminhado pelos chefes do Executivo às respectivas Câmaras
Municipais. 6. Apresentação do Sistema Integrado de Manejo e Gestão de
Resíduos de São Bernardo do Campo; Prefeito Luiz Marinho informa que em 2009
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solicitou que um grupo de técnicos realizasse uma pesquisa sobre o parque
tecnológico que recentemente assinou um contrato com a empresa PPP – (Parceria
Público Privada), para a substituição do aterro e coleta de lixo. Informa também que
solicitou um maior detalhamento no prazo de 40 dias. A idéia é que no período de 6
meses seja dado inicio para a implantação e trabalhar a conscientização da coleta
seletiva. O Prefeito Luiz Marinho informa que no ano de 2014 espera acabar com os
lixões e a redução de aterros em São Bernardo do Campo, informa também que a
usina é modular e é uma discussão importante a ser retomada sobre quantas usinas
tem sustentabilidade na região. Os Municípios de São Bernardo do Campo e Mauá
tem condições de atender toda a região, precisamos retomar esta discussão aqui no
Consórcio para conseguir uma solução para o problema. O investimento aplicado no
município de São Bernardo do Campo é de R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhões
de reais) para tratar do lixo, o grupo tem interesse de expandir para toda a região.
Na seqüência, o Sr. Pimenta, consultor da PPP (Parceria Público Privada) apresenta
aos prefeitos através de slides (anexo a este documento) o Sistema de Manejo e
Gestão de Resíduos Sólidos de São Bernardo do Campo. Inicia falando sobre a Lei
11445 - Saneamento Ambiental e apresenta o projeto que será realizado no
município de São Bernardo do Campo que visa desde a sua coleta até o seu
processamento, tratamento e destinação final e remediação da área do antigo lixão
do Alvarenga. O Prefeito Luiz Marinho informa que o contrato realizado com a
empresa é de 30 anos para utilizar a energia. 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 02 de julho 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

LUIZ MARINHO
Prefeito do Município de São Bernardo do Campo

MÁRIO WILSON PEDREIRA REALI
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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
29ª Reunião Ordinária da Assembléia Geral do Consórcio Intermunicipal Grande
ABC.
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