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55ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC
06 de outubro de 2014
Ao sexto dia do mês de outubro de 2014, na sede do Consórcio Intermunicipal
Grande ABC, situada à Av. Ramiro Colleoni nº 5, Santo André, a partir das 9 horas,
realizou-se a Quinquagésima Quinta Reunião Ordinária, sob a presidência do
Prefeito do Município de São Bernardo do Campo e Presidente do Consórcio,
Senhor LUIZ MARINHO, e com as presenças dos Excelentíssimos Prefeitos dos
Municípios de Santo André, Senhor CARLOS GRANA; de São Caetano do Sul, Senhor
PAULO NUNES PINHEIRO; de Diadema, Senhor LAURO MICHELS; de Mauá, Senhor
DONISETE BRAGA; de Ribeirão Pires, Senhor SAULO MARIZ BENEVIDES, 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, Mauá e Ribeirão Pires, bem como o Secretário Executivo da
Presidência, Senhor Luis Paulo Bresciani. Ausentes os assessores regionais de
Diadema e Rio Grande da Serra.
INÍCIO – O Presidente Luiz Marinho iniciou os trabalhos agradecendo a presença de
todos. Dando início à pauta, o Secretário Executivo inicia a pauta anunciando a
apresentação do PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E TURISMO,
inserido no âmbito do PPA Regional, com a participação do Sr. Rafael Marques,
Presidente da Agencia de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC. Lembra que
o programa tem sido executado em parceria com a Agencia, e essa será uma
apresentação sobre a execução das ações previstas para os exercícios 2014 e a
projeção para 2015. Presente também o Secretário da Agencia, Sr. Giovanni Rocco,
e os secretários municipais de desenvolvimento econômico. O Sr. Giovanni inicia a
apresentação com o breve resumo das ações do atual mandato da Agência, que tem
Rafael Marques como Presidente e o Prof. Joaquim Lopes (USCS) como vicepresidente. Na seqüência apresentará as prioridades para o próximo ano e o que
segue em andamento. Informa que essa prestação de contas se relaciona ao
conteúdo recentemente publicado na revista da Agencia, que se inicia com os
desafios para o fortalecimento da região com foco em trabalho e educação,
destacando que é a primeira vez que o Sindicato e as universidades da região estão
à frente do comando da Agencia. Outro desafio é o projeto ABC Inovação, que foi
concluído neste mandato e aumentou a competitividade de 460 empresas, em
parceria com o SEBRAE Nacional e Prefeituras para atender empresas dos setores
metalmecânico e plástico. O projeto proporcionou mais de 25 mil horas de
consultorias personalizadas e 78 consultorias tecnológicas, além de concluir 32
certificações de ISO 9000, 34 calibrações de instrumentos, 7 consultorias do Sistema
de Gestão de Qualidade, 3 consultorias em marcas/patentes e 2 certificações de
produtos e desenho industrial. Outra conquista do presente mandato foi o Posto
Avançado da Petrobras, que atendeu empresas na região com a presença de um
especialista em cadastro de fornecedores para esclarecer duvidas dos empresários
interessados em fornecer para cadeia de petróleo e gás. Destaca que houve uma
sinergia entre o atendimento do ABC Inovação e Posto Avançado da Petrobras, uma
vez que as empresas chegavam ao posto para se cadastrar e na sequencia eram

1

Consórcio Intermunicipal Grande ABC

encaminhadas para o ABC Inovação. Destaca também o esforço para trazer parte da
fabricação dos caças suecos na região, com a estimativa de gerar mais de mil
empregos diretos e indiretos. Outro ponto relevante neste mandato foi a
formalização do convenio com PRONATEC Brasil Maior para qualificar trabalhadores
no ABC oferecendo cursos gratuitos de qualificação conforme a demanda das
empresas, em parceria com as prefeituras, Sindicatos, Associações Comerciais e as
Entidades Patronais para captação de 38 mil vagas, sendo uma grande ação de
mapeamento do que as empresas precisam de capacitação profissional dos
trabalhadores em atividade. Destaca a retomada da Incubadora InNova em Santo
André e também da Incubadora de Mauá. Além disso, realizou-se juntamente com a
Braskem e o Consórcio Intermunicipal uma pesquisa sobre a indústria química na
região, que revelou números expressivos de nossa capacidade econômica bem
como a relevância das pequenas e médias empresas, que constituem mais de 90%
da indústria química regional. O Grande ABC tem a maior faixa salarial do Brasil,
com faturamento equivalente a R$ 49,5 bilhões por ano. Outro projeto é a
construção de um Centro Avançado para o Setor de Ferramentaria, em parceria
com UFABC, MDIC e Instituto Mauá de Tecnologia. Destaca a manutenção da
parceria com o BNDES, sediando na Agencia o posto de informações que orienta
sobre as linhas de credito disponíveis no BNDES, Desenvolve SP e FINEP, com a
realização de atendimento pessoal com as empresas, viabilizando formatar projetos
para captação de recursos em nossa região. Houve também o reforço no quadro
com a entrada do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá como
associado da Agência, incrementando a receita da Agência. Ressalta que a Agencia e
as universidades estão atuando em conjunto na captação de recursos de inovação.
Sobre o APL de Panificação, este passou a ter atuação regional. Destaca o projeto
com a ABDI para a capacitação de empresas com recursos do Fundo de
Convergência Estrutural do MERCOSUL, através do projeto FOCEM Automotivo, no
qual participam 25 empresas do Grande ABC e 75 empresas da Argentina, Paraguai,
Uruguai e do Rio Grande do Sul. A Agencia vem também debatendo a
internacionalização da região para a China, realizando seminários sobre demandas e
possibilidades de negócios, buscando estruturar uma proposta de parceria com
aquele país. Informa que foi realizada uma reunião de planejamento, para definir as
diretrizes dos próximos dois anos. Entre os projetos futuros, está a segunda fase do
projeto ABC Inovação, que atenderá 700 empresas. O projeto terá cerca de R$ 7
milhões do SEBRAE, uma demanda de contrapartida financeira de R$ 1,8 milhão ao
Consórcio e contrapartida econômica de R$ 1,2 milhão da Agência nos próximos
três anos. Destaca que a segunda fase do ABC Inovação é fundamental para
melhorar o ambiente das micro e pequenas empresas, que é onde a região pode
crescer. Outro item, que decorre do PPA Regional, é a implantação de infraestrutura
e inovação para o desenvolvimento econômico e tecnológico, sendo encomendado
o estudo do Plano de Desenvolvimento Regional, na logica de um sistema regional
de inovação. Com a palavra, Rafael Marques diz que conseguimos equacionar e dar
uma diretriz à Agência que envolve o relacionamento com pequenas empresas
através dos APLs. Além disso, conseguimos que o governo brasileiro entrasse nas
principais discussões do ramo automotivo, como no setor de ferramentaria,
considerada parte importante do Inovar Auto, e as consultorias do MDIC, em
parceria com a ARTEB e 25 empresas importantes da região. Conseguimos montar
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uma agenda de pelo menos três anos de duração, muito suportado pela relação
com os secretários municipais de desenvolvimento, com o suporte do Consórcio,
especialmente os recursos que a Agência obteve para executar alguns programas. O
objetivo hoje é mostrar que a segunda fase do ABC Inovação é fundamental, já que
a região pode crescer nas micro e pequenas empresas. A Agência cumpriu um papel
importante na relação com as pequenas empresas, é uma região que pode crescer
com um Plano Diretor de cada cidade e da política tributária mais integrada. O
nosso índice de empreendedorismo, segundo a nota do SEBRAE na região para as
pequenas e micro empresas está abaixo da média nacional no quesito inovação,
análise de mercado e visão de futuro. Estamos em torno de 20% abaixo da nota
nacional e no Estado também. Com essa consultoria (ABC Inovação) que
pretendemos fazer e as implicações da vinda do setor de defesa e aeroespacial para
a região, ela pode se mobilizar para trazer produtos de maior conteúdo tecnológico
para a região, sendo muito importante essa mobilização. Com esse conjunto de
ações, cria-se uma agenda de médio prazo que pode trazer repercussão, mas Rafael
Marques observa que a Agencia não poderia estar tão dependente do Consórcio.
Destaca a dedicação relativa ao PPA Regional, no que se refere ao desenvolvimento
econômico e turismo, para que a Agência possa fazer as entregas dos projetos,
como agora na proposta do Inventário Tecnológico. Dessa forma, enfatiza a ótima
relação com o Consórcio, mas também a busca de relações externas para não ter
uma dependência exclusiva do Consórcio. Alem disso, existe uma proposta da
Braskem de criar uma agenda econômica ABC baseada numa agenda que já existe
na Bahia, no pólo de Camaçari. Rafael Marques também vê uma ótima forma de
vender a região ao participar da referida Agenda e do caderno especial do Valor
Econômico sobre as potencialidades da região. Conclui destacando ser possível criar
um bom ambiente de inovação para a região, como o futuro para diversificar as
atividades econômicas da região para além do setor automotivo e pólo
petroquímico, focando no setor de defesa que é muito inovador. Com a palavra, o
Secretário Executivo fala sobre a demanda da contrapartida, informando que é
previsão para os próximos três anos e corresponde a R$ 600 mil por ano,
disponíveis nos próximos orçamentos. Na projeção para 2015, temos também a
possibilidade de ampliar o escopo da relação entre o Consórcio e a Agência, com
projetos e consultorias específicas que darão ênfase à diversificação econômica.
Dando sequencia à pauta, inicia-se a apresentação da Caixa Econômica Federal
sobre o PAC MOBILIDADE, sobre a análise dos projetos e termos de referencia. O
Secretário Executivo inicia informando a realização de reuniões específicas com os
municípios e convida os Srs. Gilnei Peroni e Rafael Rosa, da CAIXA, para a exposição.
Com a palavra, Gilnei Peroni informa que não fará a apresentação completa, devido
à sua extensão, mas cada Prefeito recebe o relatório completo. As reuniões foram
feitas por etapa, inclusive com Diadema, e foram definidos os prazos para dar inicio
às obras. Já existe o relatório de cada município e também as datas acordadas em
reuniões no Consorcio. Solicita o empenho das equipes, já que o primeiro prazo da
clausula suspensiva era outubro e a prorrogação foi feita até dezembro, mas não
haverá possibilidade de outra prorrogação. Numa síntese, São Bernardo do Campo
terá recepção qualificada dos projetos e demais documentos da 1ª etapa (R$ 21
milhões) no dia 10/10. Ribeirão Pires ainda não tem o empenho de recursos do
Ministério das Cidades, então cabe uma gestão do Consorcio em pedir ao Ministério
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esse empenho para a assinatura do contrato; além disso será feita uma oficina
técnica para qualificar as equipes, restando somente a prefeitura informar data e
local disponível. Rio Grande da Serra falta apenas entregar as licenças ambientais e
após a licitação pode iniciar a obra. Está pendente a entrega do Termo de
Referencia do Consorcio, mas o Secretário Executivo informa que será entregue
ainda essa semana. Nos casos de Santo André, São Bernardo do Campo e Ribeirão
Pires, não é necessário que a CAIXA avalie os projetos antes da licitação, sendo
assim os municípios pode desenvolver os projetos para licitar, e somente no final a
Caixa avaliará o projeto. Por fim, solicita que São Bernardo do Campo, Diadema e
Mauá entreguem até a próxima quarta-feira, o pedido de desdobramento em
etapas assinado pelo respectivo Prefeito.
No próximo ponto de pauta, AMPLIAÇÃO DO QUADRO DE EMPREGOS PÚBLICOS. O
Secretário executivo informe sobre aprovação da Lei nas sete Câmaras Municipais e
informa que será providenciada a abertura do concurso para preenchimento parcial
de dez novas vagas e o quadro de reserva dos remanescentes, ainda em 2014.
INFORMES: Remoção de moradias nas áreas de risco iminente. Sra. Sandra
Malvese, da Diretoria de Programas e Projetos, informa que foi realizada uma
reunião com o Grupo Temático Gestão de Riscos no mês passado e foi atualizada a
tabela com as remoções já realizadas, mas ainda restam 200 moradias que precisam
ser removidas do numero original de 630. A principio foi sugerido pelos municípios
a substituição desses nomes e foi consultada a DRADS Estadual, que informou ser
possível, desde que amparado no respectivo plano municipal de redução de riscos.
Os municípios de Ribeirão Pires e Mauá já enviaram a tabela atualizada. Sobre a
prestação de contas, informa que é única e acontece ate 10 de janeiro de 2015,
sendo necessário encaminhar todos os recibos das famílias. Das 630 moradias, para
302 delas os municípios solicitaram projetos novos, portanto é necessário que os
municípios apresentem o projeto e o decreto de utilidade do terreno até 30/11/14,
para continuidade do pagamento dos alugueis. O Prefeito Gabriel Maranhão
pergunta como estão as remoções em seu município. Sandra diz que não enviaram
ainda a atualização da lista. O Secretário conclui destacando a importância de se
atender os prazos dado que estamos chegando a outro período que pode ser
crítico.
Encaminhamentos sobre a partilha do ISS do Grupo Santa Helena. O Secretário
municipal de São Bernardo do Campo, Alexandre Cialdini diz que estamos em
tratativas para finalizar o acordo e para isso o grupo Santa Helena contratou uma
consultoria independente, que isso gerou uma pequena recomposição dos valores;
Santo André elevou sua proporção e os demais tiveram uma pequena redução. A
procuradora de São Bernardo do Campo enviou uma minuta de justificativa que
será entregue aos Prefeitos e após essa validação a intenção é finalizar esse
processo, cujo quadro de partilha é apresentado a seguir.
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Tempo
Município

São Bernardo do Campo
Santo André
Mauá
Diadema
Ribeirão Pires
São Caetano do Sul

%
51
40
3,8
2,9
2,0
0,9

ANTES
VALOR
28.950
22.500
2.150
1.650
1.150
500

ATUAL
%
47,3
43,9
3,5
2,6
1,9
0,8

VALOR
26.950
25.000
2.000
1.500
1.100
480

O Secretário Executivo lembra que essa planilha foi encaminhada na ultima quintafeira aos Secretários de Finanças envolvidos e foi solicitada uma devolução, apenas
Santo André respondeu e São Caetano questionou sobre a reunião antes agendada
com o Santa Helena, que não ocorreu devido à contratação da consultoria. Os
demais municípios não responderam. Houve duas reuniões anteriores do GT
Finanças e GT Jurídico, e o valor global está em torno de 57 milhões, sendo
necessário reunir os procuradores e os secretários de finanças para finalizar o
decreto. É preciso reunir o GT jurídico para aprovar a minuta do decreto e a
assinatura dos prefeitos, juntamente com o acordo. Deliberação: será formatada
uma minuta de resolução e encaminhada aos municípios.
O informe seguinte refere-se ao Orçamento 2015: revisão e contratos de rateio. A
partir de algumas solicitações encaminhadas por Santo Andre e São Bernardo do
Campo, e em função do que havia sido aprovado no PPA Regional, se propõe uma
retificação no orçamento, retirando a correção usualmente adotada ao menos
desde 2007, do IGP-M, o que reduz a estimativa em torno de 6%, retornando o
valor para a ordem de R$ 33 milhões. Na pasta dos senhores Prefeitos consta a
planilha detalhada dos municípios. O Secretário Executivo afirma que a partir disso
a formulação do orçamento para os anos seguintes passa a ter como parâmetro o
índice de 0,5% do ano fechado precedente, sem a correção do IGP-M.
Devolução dos valores do IRRF aos municípios. A partir de 2013, o Consorcio
passou a reter os valores de IRRF, e cabe portanto restituir os períodos anteriores.
Alerta que em 2013 e 2014 será preciso devolver aos municípios o valor de R$
261.763,04, proporcionalmente ao peso dos municípios, e a partir daí será
devolvido e revisto periodicamente.
GT Meio Ambiente: aprovação do Programa de Comunicação Visual nas Áreas de
Proteção e Reserva de Mananciais da represa Billings, contemplado com recursos
do FEHIDRO. Esse processo deve ser iniciado em breve. Também será comentada a
Semana Regional de Ciência, Tecnologia e Inovação, de 13 a 17 de outubro,
realizada em parceria com a UFABC e a Agência de Desenvolvimento Econômico do
Grande ABC.
Também na pasta consta um balanço sobre a ação de enfrentamento à Violência
Contra as Mulheres, foi feito um levantamento de atendimento da Unidade Móvel
no Grande ABC, que totalizou cerca de 2.600 participantes, com boa presença
regional.
Anunciada a realização do “I Fórum dos Arquivos Públicos Municipais do Grande
ABC” dia 06 de novembro de 2014, às 9h, no Auditório do Consórcio, e terá a
presença do Arquivo Público do Estado. O objetivo do Fórum é discutir a
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importância dos arquivos municipais para o desenvolvimento das cidades à luz das
leis federais de acesso a informação.
Oficinas de detalhamento do PPA Regional – é informada a primeira reunião
estratégica, que ocorrerá dia 07 de outubro de 2014, às 14h, no Auditório do
Consórcio, com o objetivo de informar aos presentes sobre o processo que será
iniciado agora, além de tratar das orientações para coleta dos dados dos PPAs
municipais, referentes aos programas, ações, unidades de medida, metas físicas e
financeiras, entre outros, com o objetivo de compatibilizar as ações municipais às
regionais. Nesta data será também definido o cronograma das Oficinas
Deliberativas de Detalhamento do PPA Regional de cada um dos dez Comitês de
Programa (Mobilidade Urbana, Drenagem Urbana, Resíduos Sólidos, Riscos Urbanos
e Ambientais, Habitação, Segurança Urbana, Desenvolvimento Econômico e
Turismo, Saúde, Educação, Cultura, Esporte e Lazer, e Políticas Sociais e
Afirmativas). Nada mais havendo a tratar, o Presidente Luiz Marinho 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 da Presidência do Consórcio, digitei,
conferi e assino abaixo.
Região do Grande ABC, em 06 de outubro de 2014.
Prefeitos signatários, presentes na 55ª Reunião Ordinária da Assembléia Geral.

LUIZ MARINHO
PRESIDENTE
Prefeito do Município de São Bernardo do Campo

LAURO MICHELS
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
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DONISETE BRAGA
Prefeito do Município de Mauá

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
55ª Reunião Ordinária da Assembléia Geral do Consórcio Intermunicipal Grande
ABC.
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