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4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC
19 de fevereiro de 2013
Aos dezenove dias do mês de fevereiro de 2013, na sede do Consórcio
Intermunicipal Grande ABC, situada à Av. Ramiro Colleoni nº 5, Santo André, a
partir das 9 horas e 30 minutos, realizou-se a Quarta Reunião Extraordinária, sob a
presidência do Prefeito do Município de São Bernardo do Campo, Senhor LUIZ
MARINHO, e com as presenças dos Excelentíssimos Prefeitos dos Municípios de
Santo André, Senhor CARLOS ALBERTO GRANA; de São Caetano do Sul, Senhor
PAULO NUNES PINHEIRO; de Diadema, Senhor LAURO MICHELS SOBRINHO; de
Mauá, Senhor DONISETE PEREIRA BRAGA; de Ribeirão Pires, Senhor SAULO MARIZ
BENEVIDES, e de Rio Grande da Serra, Senhor LUIS GABRIEL FERNANDES DA
SILVEIRA. Presentes também 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. Dando sequência, apresenta a pauta para discussão:
INFORMES – 1. Assuntos Administrativos: O Presidente do Consórcio
Intermunicipal, Senhor Luiz Marinho, inicia relatando a importância pela qual
convocou a 4ª Reunião Extraordinária e menciona que o Secretário de Meio
Ambiente de São Bernardo do Campo, Senhor João Ricardo Guimarães Caetano,
substitui o Secretário Executivo do Consórcio, Senhor Luis Paulo Bresciani na
presente reunião. Na oportunidade apresenta o novo Diretor Jurídico do Consórcio,
Senhor Arthur Scatolini Menten.
POLÍTICA REGIONAL DE SAÚDE – 1. Apresentação do GT Saúde sobre as iniciativas
e proposições encaminhadas a partir de 2009: Luiz Marinho solicita que o
Consórcio prepare uma reunião com o Governador do Estado, Senhor Geraldo
Alckmin, com o Secretário Estadual de Saúde, juntamente com o Governo Federal
(Ministério da Saúde), para reparação do anúncio feito há três anos com uma série
de demandas e verificar o que foi realizado e o que ainda falta concluir e organizar
também uma visita do Governador ao Consórcio para os próximos meses para
restabelecer uma nova agenda de prioridades. 2. Agenda de prioridades para o
período 2013-2016: APRESENTAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE DA PREFEITURA
DE SÃO BERNARDO DO CAMPO E COORDENADOR DO GT SAÚDE DO CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL, SENHOR ARTHUR CHIORO: O Senhor Arthur Chioro é convidado
a fazer sua exposição aos Srs. Prefeitos, invertendo-se a pauta originalmente
prevista. Após uma saudação nominal a cada um dos prefeitos presentes faz suas
considerações mencionado a renovação das equipes nas Prefeituras da região
ocorrida no início do ano e reforça a importância de sincronizar os trabalhos
realizados entre os municípios e o Consórcio. Como combinado na reunião anterior
trouxe mais detalhes e deliberações para a reunião atual. Na continuidade
apresenta aos demais participantes da reunião o Secretário de Saúde de Santo
André, Senhor Homero Nepomuceno, a Secretária de Saúde de Mauá, Senhora
Lumena Furtado, o Secretário de Saúde de Diadema, Senhor José Augusto, a
Secretária de Saúde de Rio Grande da Serra, Senhora Regina Maura, o Secretário de
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Saúde de Ribeirão Pires, Senhor Fernando Antonio Blandi e o Secretário de Saúde
de São Caetano do Sul, Senhor Sallum Kalil Neto. Após, enfatiza que todos os
Secretários têm feito várias atividades conjuntas, não só entre o ABC, mas com a
região metropolitana também. Fala sobre o Conselho de Secretários Municipais de
Saúde onde é possível articular e planejar uma agenda de trabalho. Na sequência,
apresenta o material que será exposto a todos os presentes: - Agenda prioritária de
Saúde; - Cópia do documento com algumas reivindicações, o qual foi entregue ao
Ministro Alexandre Padilha quando esteve no Consórcio em 2011; - Cópia do
documento de março de 2011, em que os sete Prefeitos e os sete Secretários de
Saúde entregaram ao Governo do Estado de São Paulo com as reivindicações
regionais. O Senhor Arthur Chioro ressalva ainda que possui documento contendo o
último estudo com demandas e pontos críticos da região e menciona que na área
de consultas especializadas (agendamentos) a situação só piorou de setembro de
2012 para cá e que não há atualização do sistema. Em outubro de 2012 se
constituiu um Grupo de Trabalho para a busca de soluções (Plano Integrado), mas
que teve muita dificuldade com o Governo do Estado nesse sentido. Ainda neste
bloco o Secretário apresentou um Cd contendo um conjunto de informações,
portarias, etc., referentes ao QualiSUS, Rede Cegonha e Rede de Urgência. Um
material da sala de situações do Ministério da Saúde que diz respeito a repasse de
recursos para a região do ABC de 2009 a 2012. Lembrando que no Governo do
Estado isso não foi possível, pois não há sistema detalhado por região. Após, iniciouse a apresentação com os principais pontos sobre as prioridades de investimento e
custeio para a Rede regional de atenção a saúde na região do Grande ABC,
detalhando o que já foi ou não realizado; Síntese dos custos estimados por objetivo
das redes QualiSUS; Agenda prioritária da Saúde para 3013/2014 (ampliação e
qualificação da articulação regional na área da saúde). Demandas à Secretaria de
Saúde do Estado para repactuar a programação de serviço de referência
especializada, visando à adequação destes serviços às necessidades dos municípios
e diminuição das filas de espera nos hospitais estaduais Mário Covas e Serraria,
também, nos AMEs Santo André e Mauá; Um quadro com ofertas de serviços de
exames também foi exposto aos participantes da Assembleia. O Secretário ressaltou
a importância de articular esforços para a implantação de um hospital regional de
retaguarda, porém sob a gestão do Governo Estadual, destinado à pacientes
crônicos e cuidados paliativos. Também a implantação de um serviço de referência
regional de politrauma e neurotrauma no Hospital Estadual Mário Covas (recursos
do QualiSUS); Implantar um sistema regional de transporte sanitário no Grande
ABC. Enfatiza a importância de cursos de formação, capacitação e desenvolvimento
dos trabalhadores da área da saúde que atuam em serviços de urgência e
emergência. A necessidade de articular esforços para que o Governo do Estado
implante uma unidade regional da Rede Lucy Montoro, destinada à reabilitação
física e fornecimento de próteses a todos. A aquisição de equipamentos para as
UBSs dos municípios. A implantação de mais polos/farmácias de distribuição de
medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica,
direcionados pela Secretaria Estadual de Saúde. O Secretário ainda menciona que
existem áreas com grandes dificuldades como a de cirurgia cardíaca neonatal,
ortopedia de alta complexidade, rede oncológica e hematologia. Após a explanação
relatou ações que deverão ser construídas com o Ministério da Saúde e a Secretaria
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Estadual de Saúde de São Paulo, como: implantar as Redes Regionais de Atenção à
Saúde, priorizada pelo Ministério da Saúde; Celebrar, ainda em 2013, o Contrato
Organizativo da Ação Pública; Propostas sob a responsabilidade do Consórcio:
discutir regionalmente a gestão do trabalho médico priorizando o estabelecimento
de estratégias que permitam a fixação destes profissionais na rede regional de
saúde no Grande ABC; fortalecer o papel da Fundação ABC no apoio ao processo de
regionalização da saúde e da gerência de serviços públicos na região; propostas de
articulação e governança regional; fortalecer o colegiado de Gestão Regional;
implementar um colegiado com a participação do Governo do Estado e dos trinta e
nove municípios que compõem a região metropolitana, visando a integração das
redes regionais de atenção à saúde. Na sequência, o Prefeito de Diadema, Senhor
Lauro Michels, questiona sobre o serviço para tratamento de dependentes químicos
e o Senhor Arthur Chioro esclarece que há como serem feitos leitos no Hospital
Geral Serraria e até em outros para desintoxicação dessas pessoas, bem como
captar recursos para a construção de residências terapêuticas, disponibilização de
vagas em CAPs e que ainda nesse sentido a proposta é de um Caps 24 horas na
região e, para isso, vai propor ao Consórcio levar essa questão ao Ministério da
Saúde. Chioro fala sobre o QualiSUS e menciona o Grande ABC como a região mais
organizada no que se refere aos serviços realizados pelo SUS, comenta que foram
destinados 20 milhões de reais ao Governo do Estado para este projeto, o qual é
governado por eles. Lembra que a verba é destinada para o uso de unidades de
Atenção Básica, urgência e emergência, apoio logístico, etc. Falou também da
necessidade de mudança no perfil do Hospital Mário Covas, mudanças na categoria
dos médicos, etc. Ao término dos questionamentos o Presidente do Consórcio,
Senhor Luiz Marinho questiona os municípios que ainda faltam entregar as
demandas sobre as compensações do Rodoanel, tema que já tinham sido discutido
em Assembleia anterior e abre para o intervalo.
PLANO CICLOVIÁRIO REGIONAL – 1. Apresentação de proposições sobre
implantação da ciclofaixa de lazer e sistema de locação de bicicletas: O Senhor,
Marcos Mazzaron, Diretor da Federação Paulista de Ciclismo, é chamado a fazer a
apresentação sobre o Projeto Ciclofaixa de Lazer para a região do grande ABC,
explicando o funcionamento das ciclofaixas como o trajeto, custo estimado,
patrocínios, etc. Após, o Senhor Carlos Antonio de A. Farache, da empresa SAMBA
Transportes Sustentáveis (SERTTEL) é chamado para explanar sobre o projeto para a
mobilidade urbana com um sistema alternativo de bicicletas públicas e
compartilhadas cuja missão é idealizar, produzir e operacionalizar soluções
inovadores e ambientalmente sustentáveis para o transporte de pessoas nos
ambientes urbanos. Após o término das apresentações, o Presidente Luiz Marinho
fala sobre a diferença entre a o projeto de ciclofaixa e o projeto de bicicletas
públicas, destacando que o primeiro é direcionado ao lazer, para uso de finais de
semana, já o segundo entra na questão de segurança da mobilidade urbana, para o
dia a dia das pessoas da região, levando mais rapidez no trajeto, etc. Solicita que o
GT Mobilidade dê continuidade ao assunto e demandas pertinentes à área. Ainda
referente ao assunto, a Diretora Administrativa e Financeira do Consórcio, Senhora
Wanessa Isidio, lembra ao senhor Presidente sobre a pendência na contratação de
empresa para dar início aos trabalhos de sincronização semafórica na região, explica
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que o processo está em andamento para a abertura de licitação e publicação do
Edital.
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, Luis
Paulo Bresciani, Secretário Executivo do Consórcio, digitei, conferi e assino abaixo. .-.- Região do Grande ABC, em 19 de fevereiro de 2013.
Prefeitos signatários, presentes na 4ª Reunião Extraordinária da Assembléia
Geral.

LUIZ MARINHO
PRESIDENTE
Prefeito do Município de São Bernardo do Campo

LAURO MICHELS SOBRINHO
VICE-PRESIDENTE
Prefeito do Município de Diadema

CARLOS ALBERTO GRANA
Prefeito do Município de Santo André

PAULO NUNES PINHEIRO
Prefeito do Município de São Caetano do Sul

DONISETE PEREIRA BRAGA
Prefeito do Município de Mauá
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SAULO MARIZ BENEVIDES
Prefeito do Município de Ribeirão Pires

LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA
Prefeito do Município de Rio Grande da Serra

LUIS PAULO BRESCIANI
Secretário Executivo da Presidência
Nota: Abaixo da linha supra não fazem parte quaisquer termos constantes na Ata da
4ª Reunião Extraordinária da Assembléia Geral do Consórcio Intermunicipal Grande
ABC.
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