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30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC
06 de agosto de 2012

Ao sexto (02) dia do mês de agosto 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 Trigésima 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 Santo André,
Aidan Antonio 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 Junior, do Excelentíssimo Prefeito do Município Diadema,
Mário Reali, do Excelentíssimo Prefeito do Município de Mauá, Oswaldo Dias.
Ausente Excelentíssimo Prefeito do Município de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi.
Presentes os assessores regionais de Santo André, São Bernardo do Campo,
Diadema, Mauá 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 29ª Reunião Ordinária, atendendo ao disposto no estatuto
vigente e assinatura do documento. Em seguida, informa a todos a contratação da
nova Assessora da Secretaria Executiva, Srta. Wanessa Isidio, que já trabalhou com
o Prefeito Clóvis Volpi, trabalhou com o Vereador Jorge Salgado, da Câmara de São
Caetano do Sul, é formada em Direito e dará suporte à Secretaria Executiva do
Consórcio durante a gestão do atual Presidente. INFORMES – 1. Assinatura do
termo de doação dos veículos e equipamentos cedidos às defesas civis. O
Presidente informa sobre a assinatura dos termos de doação dos veículos e
equipamentos cedidos às defesas civis dos 7 municípios, que serão doados aos
municípios sem nenhum encargo e no estado em que se encontram, para serem
incorporados ao patrimônio público municipal. Cada município receberá 01 (um)
veículo automotor marca Ford, modelo Fiesta Sedan 1.6 Flex, ano de fabricação
2011 e modelo 2012, cor branca; 01 (um) veículo automotor marca Volkswagen,
modelo Komi Standard, ano de fabricação 2011 e modelo 2012, cor branca; 01
(uma) máquina tipo moto gerador, modelo B4T 2500W S; 01 (uma) máquina tipo
moto serra, marca Stihl, modelo MS250; 01 (um) notebook HP 430 Core 13 2310m –
430-ly915lt; 01 (uma) câmera fotográfica digital Sansung ST 90; 01 (uma) máquina
tipo moto bomba, marca Briggs & Stratton, modelo WP3-65; 01 (um) equipamento
tipo projetor, marca Epson, modelo S10+; 01 (um) equipamento tipo tela de
projeção, marca TES. Os termos foram assinados pelos Senhores Prefeitos presentes
na assembleia, e a Secretaria Executiva encaminhará os termos aos demais
municípios que não estão presentes. 2. Apresentação do Tenente Coronel Roberto
Alboredo Sobrinho – Comandante do Corpo de Bombeiros da região, 8ª
Grupamento de Bombeiros. Em seguida, o Presidente recebe e dá boas vindas ao
Tenente Coronel Roberto Alboredo Sobrinho, atual Comandante do Corpo de
Bombeiros da Região, que pertence ao 8º Grupamento de Bombeiros. O Tenente
agradece a todos, informa que já pertenceu ao 8º DP da região, e que agora está
retornando a região e se coloca à disposição dos Senhores Prefeitos e municípios
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para o que for necessário. O Presidente deseja um bom retorno, agradece à
disposição do Tenente e fala sobre o Plano Municipal de Redução de Riscos que
está sendo elaborado pelo Consórcio para os municípios Santo Andre, Ribeirão Pires
e Rio Grande da Serra e a carta de suscetibilidade para São Caetano do Sul. Todos
fazem parte do Programa Regional de Redução de Riscos. 3. Informe da Secretaria
Executiva sobre assuntos de mobilidade. O Secretário Executivo informa sobre o
andamento do Plano Regional de Mobilidade que já está sendo realizado, informa
a realização de uma reunião com os CIESPs e FIESPs e o envio de um questionário
de solicitação de informações e sugestões sobre mobilidade. Informa que está
disponível no site do Consórcio um link para o publico geral integrar e também
responder ao questionário. Sobre a realização da pesquisa de implantação de
rodízio na região, o Secretário informa que a empresa contratada está finalizando a
pesquisa e a previsão é que na próxima assembleia, prevista para setembro, a
Secretaria Executiva apresente aos Prefeitos o resultado da pesquisa realizada com
a população. Sobre a realização da Campanha Travessia Segura, o Secretário
informa que o inicio está previsto para agosto, foi contratada uma empresa para
realizar divulgação, mobilização com atividades de rua e distribuição de panfletos
nas 7 cidades. Serão distribuídos 1milhão de panfletos e serão animações nas faixas
de pedestre. As atividades foram distribuídas entre os municípios e seguirão um
calendário informando os dias de animação em cada município. O Prefeito Mario
Reali questiona sobre a distribuição de panfletos durante o período eleitoral, relata
que durante esse período há um aumento excessivo de panfletos e por isso teme
não gerar impacto na população. A coordenadora do Grupo de Trabalho
Mobilidade, Andreia Brisida, está presente na reunião e sugere intensificar a
campanha durante a semana nacional do trânsito, de 24 a 28 de setembro, e depois
retomar a campanha após o período eleitoral. O Prefeito Mário Reali solicita a
preparação de estudos para identificação do formato jurídico institucional de uma
autoridade regional de trânsito. Deliberação: os Prefeitos aprovaram a
intensificação da divulgação e realização da campanha durante a semana nacional
do trânsito e ficou definido que a campanha será retomada somente após o período
eleitoral. Aprovaram também a solicitação do Prefeito Mário Reali, sendo que a
Secretaria Executiva irá providenciar a elaboração do estudo para identificação do
formato jurídico institucional de uma autoridade regional de trânsito. 4. GT
Igualdade Racial e GT Educação Os prefeitos recebem o coordenador do Grupo de
Trabalho Igualdade Racial, Leon Padual, para falar sobre a realização do I Seminário
Regional de Monitoramento da Implementação das Leis 10.639/03 e 11.645/08 no
Grande ABC, que será realizado no dia 31 de agosto, das 09h às 17h30, no
CENFORPE – Centro de Formação dos Profissionais da Educação “Ruth Cardoso” em
São Bernardo do Campo, previsto no Planejamento Regional Estratégico. O
seminário será direcionado a gestores escolares, coordenadores pedagógicos e
diretores da rede pública e privada de ensino e contará com expositores da USP e
PUC abordando a questão racial negra e indígena. Essa atividade será realizada em
parceria com o Grupo de Trabalho Educação, Conselhos Municipais de Educação e a
rede privada de ensino e abordará também materiais didáticos. Em seguida, os
prefeitos agradecem a presença do coordenador. 5. GT PROCON Os prefeitos
recebem a coordenadora do Grupo de Trabalho PROCON, Ana Paula Satcheki, para
falar sobre a realização da 1ª Conferência Intermunicipal de PROCONs do Estado de
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São Paulo, que será realizada dia 31 de agosto, das 9h às 16h, no auditório do
Consórcio. Ana Paula informa que no contexto nacional é a primeira experiência
realizada. Para essa atividade serão convidados todos os PROCONs do estado de SP,
aproximadamente 258 PROCONs, e contará com o apoio da Fundação PROCON, a
Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor e o Ministério da Justiça. A idéia é
discutir as questões estruturais de PROCON (como são, como fortalecer, número de
funcionários, possibilidade de concurso público) e já está confirmada a presença de
representantes do governo estadual e federal. Em seguida, os prefeitos agradecem
a presença da coordenadora. 6. GT Mobilidade, GT Defesa Civil, GT Segurança
Pública - relato da visita ao COR (Centro de Operações Rio) no dia 17 de julho. Em
seguida, o presidente convida a coordenadora do Grupo de Trabalho Mobilidade,
Sra. Andrea Brisida, para realizar apresentação em slides (documento anexo)
referente a visita ao COR (Centro de Operações Rio) no dia 17 de julho, com o
Secretário Executivo do Consórcio, Sr. João Ricardo Guimarães Caetano, o
coordenador do Grupo de Trabalho Segurança Pública, Sr. Benedito Mariano, o
coordenador do Grupo de Trabalho Defesa Civil, Sr. João Batista Camargo e a
coordenadora do Grupo de Trabalho Mobilidade, Sra. Andrea Brisida. Inaugurado
no ano 2010, após decisão do Governo Municipal do Rio de Janeiro para minimizar
os impactos causados por catástrofes naturais e outras ocorrências - enchente em
Abril/2010. O COR unifica todos os atendimentos de serviço público municipal;
trânsito; transporte; defesa civil; segurança urbana; saúde; limpeza urbana;
educação; planejamento urbano; meteorologia. O Centro possibilita a integração
de serviços prestados pelo Estado e por Concessionárias – Metrô, Polícia Militar,
Energia elétrica e Água. Foi construído em 4 meses com o custo de construção do
prédio de R$ 15 milhões, possui um software de gerenciamento das ações
municipais desenvolvidos pelos técnicos da Prefeitura do Rio e as câmeras podem
ser acessadas via web e celular o que facilita o acesso do Prefeito de qualquer lugar.
Possui software IBM para gerenciamento do sistema meteorológico R$ 11 milhões,
radar meteorológico da Prefeitura. O foco é a priorização das ações da Defesa Civil.
O coordenador do Centro de Operações tem status superior ao dos Secretários
municipais e mais 3 pessoas foram nomeadas no Centro, os demais são os
funcionários das próprias Secretarias que estão a disposição do Centro. Possui uma
sala de imprensa para transmissões diretas e a Central de Operação de tráfego da
CET-Rio transferiu-se para o Centro de Operações, com 70 operadores – operando
24 horas/dia. Foi contratada uma empresa terceirizada para a manutenção do
Centro – (Facility) – custeio de R$ 1,8 milhão/mês. Em seguida o Secretário de
Segurança Publica de São Bernardo do Campo e coordenador do Grupo de
Trabalho, Sr. Benedito Mariano, fala da experiência do COR, que integra as 30
secretarias municipais e da importância dele para a segurança pública. Fala que o
Grupo de Trabalho Segurança Pública fez o projeto dos portais eletrônicos com
câmeras de segurança integradas com a Prodesp que possibilitam identificar se o
veículo é roubado ou não em qualquer via da região e estão aguardando para
apresentar esse projeto ao governo federal. O Secretário Executivo complementa
que todos os operadores conseguem identificar o mapeamento de queda de
energia e que todas as informações são informações já existentes que foram tiradas
do papel e unificadas num só lugar e ressalta a importância desse centro aos
municípios. Concluída a apresentação, os prefeitos agradecem a presença dos
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coordenadores dos grupos. APRESENTAÇÃO DA PED Pesquisa de Emprego e
Desemprego na Região do Grande ABC, pelo SEADE. Em seguida, o Presidente
convida o Sr. Alexandre Loloian, da Fundação SEADE, para apresentar através de
slides (documento anexo) a pesquisa de emprego e desemprego na Região do
Grande ABC, referente ao mês de junho de 2012. Informa que em junho, aumentou
o nível de ocupação na Indústria de Transformação e nos Serviços, com criação de 9
mil postos de trabalho nesses setores no ABC. Ao mesmo tempo, houve ligeira
redução no total de vagas no Comércio e Reparação de Veículos Automotores e
Motocicletas, segmentos que registraram queda de mil postos de trabalho. Na
análise geral, a taxa de desemprego total na região manteve-se em relativa
estabilidade pelo terceiro mês consecutivo, ao passar de 11,0% em maio para 11,2%
em junho, segundo a Pesquisa de Emprego e Desemprego – PED, realizada pela
Fundação Seade e pelo Dieese, em parceria com o Consórcio Intermunicipal Grande
ABC. A PED apontou que o nível de ocupação aumentou 0,8%, e o contingente de
ocupados foi estimado em 1,28 milhão de pessoas. Sob a ótica setorial e
considerando os segmentos mais importantes para a economia regional, cresceu o
nível de ocupação na Indústria de Transformação (1,2%, ou geração de 4 mil postos
de trabalho) e nos Serviços (0,8%, ou 5 mil) e diminuiu ligeiramente no Comércio e
Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas (-0,5%, ou eliminação de 1 mil
postos de trabalho). Outro destaque foi a diminuição do emprego assalariado no
setor privado com e sem carteira de trabalho assinada. Segundo posição na
ocupação, o número de assalariados reduziu-se em 1,4% no mês em análise. No
setor privado, diminuiu o emprego com e sem carteira de trabalho assinada (-2,1%
e -5,1%, respectivamente). Elevou-se o contingente de autônomos (3,7%).
Considerando todos os setores, o número de desempregados na região foi estimado
em 161 mil pessoas, em junho, 4 mil a mais do que no mês anterior. Esse
desempenho foi resultado da geração de 10 mil postos de trabalho, número
insuficiente para absorver o contingente de pessoas que ingressaram no mercado
de trabalho da região (14 mil). A taxa de participação elevou-se de 61,6% para
62,1%, no período em análise. Entre maio e junho, a taxa de desemprego total
apresentou comportamento diferenciado nos demais domínios geográficos para os
quais os indicadores da PED são calculados: variou positivamente na RMSP (de
10,9% para 11,2%); elevou-se ligeiramente no Município de São Paulo (de 10,4%
para 10,8%); e manteve-se estável em 11,6% nos demais municípios da RMSP,
exceto a capital. No mesmo período, diminuiu a média de horas semanais
trabalhadas pelos ocupados (de 41 para 40 horas) e manteve-se estável a dos
assalariados (41 horas); praticamente não variaram as proporções de ocupados e
assalariados que trabalharam mais do que 44 horas semanais: de 31,2% para 31,0%
e de 29,0% para 28,8%, respectivamente. A pesquisa também mostrou que entre
abril e maio de 2012, ocorreram pequenas reduções nos rendimentos médios reais
de ocupados (-0,5%) e assalariados (-0,9%), os quais passaram a valer R$ 1.773 e R$
1.811, respectivamente. Também diminuíram as massas de rendimentos de
ocupados (-0,8%) e assalariados (-1,8%), em ambos os casos, como resultado de
reduções, principalmente, dos rendimentos médios reais. Concluída a
apresentação, os prefeitos agradecem a presença do Sr. Alexandre. GT
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Apresentação do edital do fundo de
convergência do MERCOSUL para o setor automotivo do Grande ABC. Em seguida,
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o Presidente convida o coordenador do Grupo de Trabalho Desenvolvimento
Econômico, Sr. Luis Paulo Bresciani, para dar informações atualizadas sobre o
lançamento do edital do Projeto “Adensamento e Complementação Automotiva no
Âmbito do Mercosul”, uma iniciativa da Agência Brasileira de Desenvolvimento
Industrial (ABDI), em parceria com o Consórcio, com financiamento do Fundo para a
Convergência Estrutural e Fortalecimento Institucional do Mercosul (Focem). O
projeto beneficiará 100 empresas do setor automotivo do Mercosul, sendo 45
brasileiras e, dessas, 30 com planta industrial instalada no ABCD. O coordenador
informa que o edital está sendo finalizado e será publicado em agosto e informa
que não existe contrapartida financeira para o Consórcio e para as empresas.
Concluída a apresentação, os prefeitos agradecem a presença do coordenador.
SABESP Apresentação sobre as obras de saneamento na região. Em seguida, o
Presidente convida a Sra. Nercy Bonato, gerente da Unidade de Gerenciamento
Billings da Sabesp, para realizar apresentação em slides (documento anexo), sobre
as obras e investimentos da Sabesp para a região do ABC envolvendo os Programas
Mananciais e Pró-Billings, além da terceira etapa do Projeto Tietê. As obras
acontecem nas cidades de São Bernardo do Campo, Rio Grande da Serra e Ribeirão
Pires, e devem ampliar os serviços de saneamento, atingindo 90% de coleta e 100%
de tratamento nessas cidades até 2018. O plano deve beneficiar toda a área da
Bacia Billings na medida em que passa a tratar esgoto coletado que atualmente
polui córregos e cursos d’água do ABCD. Detalha o andamento das obras dos
chamados programas estruturantes. O Programa Pró-Billings, que conta com
recursos da Sabesp, Agência de Cooperação Internacional Japonesa JICA e Banco
Nacional do Desenvolvimento (BNDES) no valor total de R$ 250 milhões, beneficiará
diretamente 250 mil habitantes de São Bernardo do Campo até 2015. O projeto
prevê obras de ligações domiciliares de esgoto, assentamento de 100 km de redes
coletoras, 33 km de coletores-tronco e estações elevatórias para levar os esgotos
até a Estação de Tratamento de Esgoto ABC (ETE ABC). No caso de São Bernardo do
Campo, o desafio da universalização compreende mudar a situação atual, em que
88% do esgoto é coletado, mas apenas 27% chegam à ETE ABC. A meta é que a
coleta passe dos atuais 88% para 90% em 5 anos, enquanto o esgoto tratado passe
dos 27% para 90%, o que corresponde a 100% do atendimento da área urbana. O
Programa Mananciais conta com investimento de R$ 15 milhões para ampliação do
sistema de esgotamento sanitário de Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires. A
terceira etapa do Projeto Tietê prevê investimentos de R$ 127,5 milhões nos três
municípios atendidos pela Sabesp, para construção de coletores-tronco e redes de
coleta. O presidente destaca a importância da parceria com as prefeituras.
Concluída a apresentação, os prefeitos agradecem a presença da Sra. Neucy.
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO GRANDE ABC O presidente
convida o Sr. Valter Moura, Diretor Presidente da Agência de Desenvolvimento
Econômico do Grande ABC, para falar sobre a realização da 3ª Feira Industrial
Serviços e Negócios Grande ABC 2012, que será realizada entre os dias 29 de
novembro e 01 de dezembro, no Pavilhão Vera Cruz, em São Bernardo do Campo. O
evento contará com apoio de entidades empresariais da região, terá espaço para
200 expositores e deve receber 20 mil visitantes. Haverá também Rodada de
Negócios, o que deve facilitar o acesso das micro, pequenas e médias empresas ao
fornecimento para grandes corporações. O Diretor Presidente solicita o apoio do
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financeiro do Consórcio, no valor de R$ 280.000,00. Deliberação: os prefeitos
propõem que a Agência aumente a busca por patrocinadores, verificando outras
empresas como Banco do Brasil, Caixa Econômica e coloca o Consórcio à disposição
para auxiliá-los na busca. 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 06 de agosto de 2012.

Prefeitos signatários, presentes na 30ª Reunião Ordinária da Assembléia Geral.

ADLER ALFREDO JARDIM TEIXEIRA
Presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC
Prefeito do Município de Rio Grande da Serra

AIDAN ANTONIO RAVIN
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

MÁRIO WILSON PEDREIRA REALI
Prefeito do Município de Diadema
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OSWALDO DIAS
Prefeito do Município de Mauá

JOÃO RICARDO GUIMARÃES CAETANO
Secretário Executivo da Presidência
Nota: Abaixo da linha supra não fazem parte quaisquer termos constantes na Ata da
30ª Reunião Ordinária da Assembléia Geral do Consórcio Intermunicipal Grande
ABC.
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