sem texto na margem superior desta página; início da ata a partir desta linha.
ATA de 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA
ASSEMBLÉIA GERAL
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC
03 de maio de 2010.
Aos cinco (03) dias do mês de maio de dois mil e dez, na sede do Consórcio Intermunicipal
Grande ABC, com sede à Av. Ramiro Colleoni, nº 05, Vila Dora, Santo André, às 10h00,
realizou-se a Quarta Reunião Ordinária da Assembléia Geral, com a presença do
Excelentíssimo Prefeito do Município de Ribeirão Pires e Presidente do Consórcio, Prof. Clóvis
Volpi, do Excelentíssimo Prefeito do Município de Diadema e Vice- Presidente do Consórcio,
Arq. Mário Reali, do Excelentíssimo Prefeito do Município de Santo André, Dr. Aidan Antônio
Ravin do Excelentíssimo Prefeito do Município de São Bernardo do Campo, Dr. Luiz Marinho,
do Excelentíssimo Prefeito em exercício do Município de São Caetano do Sul, Walter Figueira
Júnior, do Excelentíssimo Prefeito do Município de Mauá, Prof. Oswaldo Dias, e do
Excelentíssimo Prefeito do Município de Rio Grande da Serra, Dr. Adler Alfredo Jardim
Teixeira, e seus respectivos Assessores. Presentes, também, a Secretária Executiva do
Consórcio, Dra. Eliana Bernardo da Silva. INÍCIO. – O Presidente Prof. Clóvis Volpi iniciou os
trabalhos dando bom dia e agradecendo a presença de todos. 1) APRESENTAÇÃO DO
METRÔ LEVE. A Secretária Municipal de Transportes de São Bernardo do Campo, Sra. Patrícia
Veras, apresentou aos prefeitos o Projeto do Metrô Leve, em especial o traçado e localização
das estações de São Bernardo do Campo, Santo André e São Caetano do Sul (anexo). O
Prefeito do Município de Santo André colocou aos demais que diante da solicitação de apoio
dos prefeitos ao Metrô Leve, o projeto se tornou regional e, em assim sendo, solicitou alteração
no projeto do monotrilho que deverá ligar o Grande ABC à futura estação Tamanduateí do Metrô,
para que Santo André não seja apenas uma passagem. Acrescentou querer aproveitar a
oportunidade para incluir estações do metrô em Santo André, e assim facilitar o acesso da
população e melhorar as condições de trânsito em seu município. Acrescentou que os técnicos
de seu governo iriam apresentar as propostas para modificar o percurso do futuro sistema de
transporte dentro do prazo de 20 dias. O Prefeito Marinho afirmou que não se opõe ao interesse
de Santo André em pleitear alterações, mas que não sabe se o projeto poderá ser alterado a
esta altura. O Prefeito Aidan informou que solicitará aos técnicos da Prefeitura de Santo André
que façam o traçado do projeto, para tentar um aditamento junto ao Governo Federal. 2)
APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA (05/04/2010), Colocada
para análise, os Prefeitos aprovaram a ata da 3ª reunião ordinária por unanimidade. 3)
ASSINATURA DOS CONTRATOS DE RATEIO MUNICÍPIOS/CONSÓRCIO. A Secretária
Executiva do Consórcio apresentou os contratos de rateio Município/Consórcio, que foram
aprovados e assinados pelos prefeitos. 4) REGIMENTO INTERNO DO CONSÓRCIO. A
Secretária Executiva do também distribuiu aos Prefeitos a redação do novo Regimento Interno
do Consórcio, que também foi aprovado por unanimidade. 5)PROGRAMA ‘PONTÃO DE
CULTURA. A Secretária Executiva do Consórcio apresentou a solicitação feita pelo GT de
Cultura para encaminhar o PROGRAMA PONTÃO DE CULTURA ao Ministério da Cultura.
Explicou tratar-se de programa do Governo Federal,l que visa a realização de um censo cultural
regional e mapeamento sócio-cultural, para fins de reconhecer, documentar, propagar e
disponibilizar, ampla, acessível e democraticamente, de forma digital e impressa, informações
sobre os bens simbólicos e a produção cultural e artística das sete cidades da Região do Grande
ABC, considerando todos os seus formatos, segmentos e variantes, inclusive as atividades
individuais (indivíduos criadores) independentes ou itinerantes, e incluindo espaços públicos,

bem como dignosticar os potenciais e as carências, a fim de promover e fortalecer a atividade
artística local, e subsidiar a elaboração de políticas públicas com enfoque prioritário nos grupos
culturais mais vulneráveis e que se encontrem em processo de extinção e/ou exclusão. Os
Prefeitos aprovaram por unanimidade a iniciativa, para que o projeto seja encaminhado ao
Ministério respectivo. 6) UNILIGAS; 7) FRENTE PARLAMENTAR. Em razão do adiantado da
hora, por sugestão do Prefeito de Ribeirão Pires e Presidente do Consórcio, estes dois itens da
pauta foram transferido para 5ª Reunião Ordinária da Assembléia Geral, que ocorrerá em
07/06/10. 8) PROJETO MULTIMAIL‘S NA REGIÃO. Em seguida, a convite do Secretário de
Comunicação de Mauá, Sr. José Roberto Mello, a Diretora Presidente da MULTIRIO, Sra. Cleide
Ramos, fez uma apresentação aos Prefeitos, da empresa pública criada pela Prefeitura do
Município do Rio de Janeiro para veicular projeto televisivo de educação e cultura e deixou
material sobre o assunto com os prefeitos (anexo). Informou que hoje estão sendo veiculadas
diversas campanhas educativas somo: “cidade limpa, ordem pública, combate à dengue,
pixação, energia é vida (como economizar), economia de água”.
7.) INFORMES. 6.1.
REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
A Secretária Executiva informou aos prefeitos que está agendada para o dia 24/05/2010, às
10h30, a Reunião Extraordinária com o Secretária de Segurança Pública do Estado de São
Paulo, que será realizada na Avenida Libero Badaró, 39, 13º andar, Centro de São Paulo.
Informou, outrossim, que a pauta será encaminhada aos gabinetes. Os prefeitos verificaram o
teor da pauta, e solicitaram fosse retirado dela o item que solicita a extinção da lei que implantou
o adicional de localidade. Solicitaram, outrossim, fosse feito levantamento de quanto os
Municípios têm gasto com o Corpo de Bombeiros, que são despesas de competência do Estado
e que têm sido bancadas pelos Municípios. 6.2. FUNCRAF. A Secretaria Executiva entregou
aos prefeitos a planilha de atendimentos elaborada pela FUNCRAF, informativa de quantos
atendimentos foram feitos na unidade de São Bernardo do Campo para cada Município da
região. O Prefeito Clóvis solicitou à Secretária que de acordo com o número de atendimentos
constantes da planilha, elaborasse o percentual de cada Município, trazendo-os para a próxima
reunião, quando os Prefeitos deliberariam sobre acréscimo que cada um dos sete municípios
terão como aporte extra para o pagamento do aluguel onde se está instalada a FUNCRAF.
6.3. SEBRAE. O Prefeito Clóvis Volpi passou aos demais prefeitos sobre a reunião que teve no
Consórcio com o Presidente Nacional do SEBRAE, Dr. Paulo Okamoto, em 23/04/2010, sobre o
projeto de convênio entre SEBRAE/AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
GRANDE ABC. ENCERRAMENTO. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Consórcio,
Prof. Clóvis Volpi, deu por cumprida a pauta e encerrou a reunião, cuja ATA, após lida e achada
conforme, vai assinada pelos membros da Assembléia Geral. Eu, Eliana Bernardo da Silva,
Secretária Executiva do Consórcio, digitei, conferi e assino abaixo.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-

Região do ABC Paulista, em 03 de maio de 2010.
Prefeitos signatários, presentes na 4ª. Reunião Ordinária da Assembléia Geral.
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Nota: Abaixo da linha supra não fazem parte quaisquer termos constantes na Ata de 4ª Reunião
Ordinária da Assembléia Geral do Consórcio Intermunicipal das Grande ABC.
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