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31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC
03 de setembro de 2012
Ao terceiro (03) dia do mês de setembro 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 Primeira 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 Vice Prefeito do
Município de São Caetano do Sul, Walter Figueira Junior, do Excelentíssimo Vice
Prefeito do Município Diadema, Gilson Menezes, do Excelentíssimo Vice Prefeito do
Município de Mauá, Paulo Eugenio. Ausente Excelentíssimo Prefeito do Município
de Santo André, Aidan Antonio Ravin, do Excelentíssimo Prefeito do Município de
Ribeirão Pires, Clóvis Volpi. Presentes os assessores regionais de São Bernardo do
Campo, São Caetano, 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 30ª Reunião Ordinária, atendendo ao disposto no
estatuto vigente e assinatura do documento. Dando sequencia à reunião,
apresentou a pauta para discussão. INFORMES – 1.1 - Apresentação do resultado
da pesquisa de implantação de rodízio. O Presidente passa a palavra para o
represante da empresa EGP, para apresentação resumo do relatório de Pesquisa de
Opinião Pública para aferição da implantação do rodízio de veículos na Região do
Grande ABC (documento anexo), encomendada pelo Consórcio e aplicada pela
empresa EGP - Empresa de Gestão Pública LTDA EPP - entre o período de 4 de julho
a 15 de julho e de 20 de julho a 26 de julho de 2012. A pesquisa entrevistou
brasileiros, com idade superior a 16 anos, residentes nos municípios de Diadema,
Mauá, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, de todos os
segmentos socioeconômicos e demográficos, no total de 1.500 entrevistas e a
margem de erro, para o total do estudo e por regiões, estimadas em um intervalo
de confiança de 95% é de 4,5 pontos percentuais, para mais ou para menos. A
pesquisa apontou que 78,27% dos entrevistados possuem automóveis em casa;
80,15% dizem ter um automóvel; 85,43% utilizam os automóveis todos os dias;
82,03% utiliza para o trabalho; 75,13% gastam diariamente no trânsito urbano até
1h30; 57,13% dizem que deixariam de usar carro caso houvesse uma boa
alternativa de transporte na região do Grande ABC; 86,33% consideram o
transporte coletivo (metrô, trem e ônibus) como boa alternativa. Perguntados sobre
a atual situação do trânsito na Região do Grande ABC, 19,60% avaliaram positiva,
33,87% avaliaram neutra, 45,93% avaliaram negativa e 0,60% não responderam.
Perguntados se o rodízio de veículos feito em São Paulo, que é determinado pelo
último número da placa do veículo, poderia ser usado também na região do grande
ABC, 40,13% avaliaram que sim, 46% avaliaram que não, 8% avaliaram que talvez e
5,87% não souberam responder ou não sabem. Perguntados sobre o horário do
rodízio de veículos na região, 57,42% preferem em horário parcial, 22,67% preferem
o dia todo, 16,73% não sabe e 3,18% outro. A pesquisa apontou que 2,87% são a
favor de cobrança de rodízio no Grande ABC e 97,13% não são a favor. E 42,67% são
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a favor da restrição de circulação de caminhões e 57,33% não são a favor. Concluída
a apresentação, o Secretário Executivo informa que cada prefeito receberá
posteriormente o relatório completo da pesquisa. Os Prefeitos agradecem a
presença dos representantes da empresa EGP e seguindo a pauta 1.2 –
Apresentação do site “Carona Solidária”, o Secretário Executivo inicia a
apresentação (documento anexo) da criação da plataforma virtual “Carona
Solidária”. O objetivo é oferecer o site gratuitamente às prefeituras e empresas da
região para estimular o uso compartilhado de automóveis particulares e diminuir a
quantidade de veículos em circulação, melhorando a mobilidade urbana e a
qualidade do ar nas cidades do ABC. O Consórcio Intermunicipal Grande ABC irá
disponibilizar as empresas e instituições que se preocupam com o meio ambiente
saudável, uma plataforma que permite gerenciar pedidos e ofertas de caronas entre
seus funcionários/alunos, identificando os que realizam trajetos semelhantes. A
plataforma não será pública e tem por objetivo organizar a agenda das pessoas para
oferecer e solicitar a carona.
Deliberação: os prefeitos autorizaram a
disponibilização da plataforma internamente nas prefeituras e o Consórcio
oferecerá esta para as empresas da região. Seguindo a pauta, o Presidente fala
sobre o 1.3 – Obras do ABC no Plano Nacional de Gestão de Risco e Resposta a
Desastres Naturais. O Consórcio apresentou ao governo estadual as demandas
regionais que poderão ser incluídas do Plano Nacional de Gestão de Risco e
Resposta a Desastres Naturais, proposto pelo Ministério do Planejamento. Três
projetos de estabilização de encostas e remoção de famílias nos municípios de
Diadema, São Bernardo do Campo e Mauá, com obras estimadas em R$ 119
milhões, foram encaminhados ao coordenador estadual da Defesa Civil, coronel PM
Benedito Roberto Meira, para fazer parte do documento que o governo paulista
apresentará ao Ministério até o próximo dia 6, conforme exigência federal. O
Presidente detalha que todos os municípios foram chamados a apresentar seus
projetos e o que se decidiu como demandas regionais foram as propostas
encaminhadas. Outros municípios não tiveram projetos listados por já estarem com
obras em andamento nessas áreas, como no caso de Ribeirão Pires. O secretário
informa que todas as demandas de encostas foram contempladas. PROPOSTA DE
ORÇAMENTO 2013 – Dando sequencia a pauta, o Presidente passa a palavra ao
Diretor Administrativo e Financeiro, Rogerio Sandoli, para apresentar proposta de
orçamento para o ano de 2013 (documento anexo). A proposta tem o reajuste de
0,11% sobre a receita liquida de cada município. Deliberação: aprovado.
ATENDIMENTO DO HOSPITAL ESTADUAL MÁRIO COVAS - Dando sequencia a
pauta, o Presidente recebe o Dr. Desiré Carlos Callegari, Superintendente do
Hospital Estadual Mário Covas, o Sr. Mauricio Mindrisz, Presidente da Fundação do
ABC, a Dra. Lumena Almeida Castro Furtado, Secretária Adjunta da Secretaria de
Saúde do município de São Bernardo do Campo e representante do GT Saúde. A
Dra. Lumena solicita, em nome do GT Saúde, a criação de um Grupo Técnico de
Monitoramento Permanente dos quatro prestadores estaduais de Saúde que
atendem à região. E reivindica a melhoria do fluxo de atendimento aos pacientes da
região na unidade. Solicita criação de espaço para gestão compartilhada pois ainda
existe um problema de visualização de vagas no sitema dificultando o
redicionamento de pacientes. Segundo Lumena, atualmente há ofertas de vagas em
áreas em que os municípios não precisam, falta de vagas em áreas onde a demanda
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é maior e muita dificuldade em fazer valer a pactuação de que os municípios sejam
os encaminhadores (acho que demandantes fica melhor) dos serviços que cada um
deles necessita. Dr. Desiré anuncia investimentos na estruturação do Pronto
Socorro do Hospital (Mario Covas), a partir de uma mudança do perfil da unidade
que vem sendo estruturada. Fala sobre a construção/criação do Centro de
referência ao Idoso uma ala nova que esta sendo preparada para o ano 2013/2014.
Informa que o Governo do Estado pensa em atendimento de urgência e emergência
para todos os municípios do ABC centralizado no Hospital Mário Covas. Callegari
preve que a mudança estará completamente arquitetada em dois ou três anos, e
que já foi iniciada com o repasse de verbas destinadas ao heliponto da unidade.
Com 13 salas cirúrgicas e 346 leitos, o Hospital Estadual completou uma década no
ano passado e atende diariamente 7 mil pessoas, incluindo pacientes e
acompanhantes. Deliberação: A partir de agora, o GT Saúde os sete municípios
participarão de um encontro mensal com o Departamento Regional de Saúde (DRS
I), Diretoria do gestores dos hospitais Mário Covas (Santo André), Serraria
(Diadema), e dos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) de Mauá e Santo
André. A medida deve ajudar a organizar o preenchimento de vagas nas unidades.
GT MEIO AMBIENTE - Andamento do GT Licenciamento APRM Billings –
Posicionamento dos municípios em relação à minuta de Resolução da SMA para
disciplinar o licenciamento de PRIS (Programa de Recuperação de Interesse Social)
e o andamento dos trabalhos. Seguindo a pauta, o Presidente recebe a Sra. Tassia
Regino, Secretária de Habitação do município de São Bernardo do Campo e a Sra.
Patricia Lorenz, Secretária Interina de Meio Ambiente do município de São Bernardo
do Campo e coordenadora do Grupo de Trabalho Meio Ambiente, para falar sobre o
andamento dos trabalhos no GT Licenciamento APRM - Billings. O grupo foi criado a
partir de demanda do Consórcio ao Governo Estadual, com o objetivo de elaborar
conjuntamente, municípios e Estado, propostas para disciplinar o Licenciamento
Ambiental na APRM-B. Deliberação: solicitar audiência com o Secretário Estadual
do Meio Ambiente, Bruno Covas, para apresentar o posicionamento dos Municípios
que compõe o GT Licenciamento, instituído pela Resolução SMA 07/2012, em
relação ao andamento dos trabalhos do grupo, à minuta de Resolução proposta
para disciplinar o licenciamento ambiental dos Programas de Recuperação de
Interesse Social – PRIS, bem como, à documentação técnica pertinente ao pedido
de licenciamento de PRIS. APRESENTAÇÃO DA PED - Pesquisa de Emprego e
Desemprego na Região do Grande ABC, pelo SEADE. Não foi apresentado em
virtude do adiantado da hora. ENCERRAMENTO Nada mais havendo a tratar o
Presidente deu por cumprida a pauta, agradeceu a presença de todos e encerrou a
reunião às 12h, 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 03 de
setembro de 2012.

Prefeitos signatários, presentes na 31ª Reunião Ordinária da Assembléia Geral.
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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

WALTER FIGUEIRA JUNIOR
Vice Prefeito do Município de São Caetano do Sul

GILSON MENEZES
Vice Prefeito do Município de Diadema

PAULO EUGÊNIO
Vice 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
31ª Reunião Ordinária da Assembléia Geral do Consórcio Intermunicipal Grande
ABC.
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