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ATA DA 64ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
GRANDE ABC – 06 de julho de 2015
Ao seis dias do mês de julho do ano de 2015, na sede do Consórcio Intermunicipal
Grande ABC, situada à Av. Ramiro Colleoni, 05, Santo André (SP), às 9h, realizou-se a
Sexagésima Quarta Assembléia Geral Ordinária, sob a presidência do Excelentíssimo
Senhor Prefeito do Município de Rio Grande da Serra, LUIS GABRIEL FERNANDES DA
SILVEIRA, e com as presenças dos Excelentíssimos Senhores Prefeitos do Município de
Santo André, CARLOS ALBERTO GRANA; de São Bernardo do Campo, LUIZ MARINHO,
de São Caetano do Sul, PAULO NUNES PINHEIRO; da Vice Prefeita de Diadema,
SILVANA GUARNIERI, e do Prefeito de Ribeirão Pires, SAULO BENEVIDES. Ausente
justificadamente o Prefeito de Mauá, DONISETE BRAGA. Presentes também o
Secretário Executivo, Luis Paulo Bresciani, e 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. Em seguida, deu início à pauta. Com a palavra, o
Secretário Executivo agradece a presença de todos e convida a Senhora Nilza de
Oliveira, secretária de Orçamento e Planejamento Participativo do município de São
Bernardo do Campo para iniciar apresentação sobre o Seminário Internacional
“Participação Cidadã, Gestão Democrática e as Cidades no Século XXI” (documento
anexo). Com a palavra, Nilza de Oliveira agradece ao presidente Gabriel Maranhão e
informa que o evento será realizado pelo município de São Bernardo do Campo, nos
dias 28 e 29 de agosto, no CENFORPE. O objetivo será debater os desafios e
perspectivas da democracia e a participação cidadã, refletindo sobre valores e
comportamentos, assim como identificando as tensões e alcances da ação coletiva no
desenvolvimento das nossas cidades. Na ocasião, haverá o lançamento do Livro dos
Protagonistas com uma reflexão aberta e provocadora sobre os diversos
entendimentos, usos e dimensões da participação, suas características e capacidades
para transformar e melhorar a vida em sociedade. O seminário nasceu a partir de uma
pesquisa qualitativa para avaliar o nível de participação das pessoas, e como elas
poderiam assumir esse protagonismo. Trata-se de um seminário diferenciado, com
liberdade à população para apresentar trabalhos. Além dos quatro temas que serão
discutidos, o Ministro da Educação, Prof. Renato Janine Ribeiro, realizará a palestra
sobre “Sociedade dissidentes, futuro e construções coletivas”. O evento também
contará com a participação do ex-presidente do Brasil, Sr. Luiz Inácio Lula da Silva e do
Senador da Republica e ex-presidente do Uruguai, Sr. José Pepe Mujica. O Presidente
agradece a presença da Secretária, informando que o Consórcio irá colaborar na
divulgação do evento.
Dando sequencia, o Presidente apresenta o Prefeito de Olímpia, Sr. Eugenio Zuliani, e
sua comitiva, representando o Consórcio Intermunicipal da Região Administrativa de
Barretos, em fase de formação. Com a palavra, o Prefeito Zuliani cumprimenta a
todos, agradecendo pela oportunidade e também pela anterior presença do secretário
executivo, Sr. Luis Paulo Bresciani, que participou da assinatura do protocolo de
intenções do novo consórcio durante seminário realizado em Barretos, no mês de
junho. Informa que o protocolo de intenções foi assinado e no momento estão
tramitando as leis nas câmaras. Agradece o espaço colocado, ressaltando que sem
duvida o Consórcio Intermunicipal Grande ABC é um exemplo no país e que
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obviamente precisara da ajuda de todos no intuito de preparar o futuro Consórcio na
região de Barretos. Na sequencia, o Presidente a apresenta o Sr. Ronald Damasceno,
Superintendente da CONACI – Confederação Nacional dos Consórcios Intermunicipais
do Brasil, situada no Estado do Maranhão, e nesse ato representando a Federação
Maranhense dos Consórcios Intermunicipais. Com a palavra, Ronald Damasceno
agradece a todos relatando que a idéia da FEMACI nasceu a partir da experiência do
Consórcio no Grande ABC e desde 2005 vem trabalhando na idéia multisetorial se
inspirando em boas referências. Sua visita ao Consórcio foi no intuito de conhecer a
parte técnica e no mês de setembro pretende organizar uma visita de todos os
prefeitos da nossa região a São Luis para troca de conhecimento no campo dos
consórcios públicos, buscando estabelecer uma parceria institucional. O Presidente
Gabriel Maranhão agradece a presença de todos os visitantes, reforçando a satisfação
em recebê-los e estreitar essa relação trocando informações.
Apresentação da AES Eletropaulo sobre energia distribuída e gestão energética
municipal. No próximo ponto de pauta, o Presidente convida o Sr. Artur Tavares,
Diretor de Clientes Públicos da AES Eletropaulo. Com a palavra, o Sr. Tavares agradece
a todos apresentando a equipe da AES que o acompanha, para uma breve
apresentação da companhia e do programa Gestão Energética Municipal (GEM) programa de eficiência energética da concessionária voltado às administrações
municipais, e focado no treinamento de técnicos dos municípios para gestão de
redução de consumo. Explica que o programa foi realizado em dois municípios e agora
pretendem entrar numa abrangência maior. Na sequencia, passa a palavra para o Sr.
Rodrigo Brandão, Gerente de Inovação da empresa, que agradece a oportunidade e
inicia sua apresentação (documento anexo), com um panorama do que estão trazendo
para o Brasil a fim de criar um cenário energético mais moderno. AES é uma empresa
global com uma capacidade instalada de 35 GW, atende mais de 100 milhões de
pessoas no mundo todo e com 18,5 mil trabalhadores no mundo, atuando na geração,
transmissão e distribuição de energia. Alem disso, possui o que chama de
armazenamento de energia, que apesar de não ser uma tecnologia muito popular na
America latina, nos EUA é algo que se viabilizou no setor elétrico. No Brasil, o grupo
possui também a AES Tietê e a AES Uruguaiana, além da AES Eletropaulo e AES Sul que
são as distribuidoras, e em 2012 foi criada a AES Serviços, empresa fornecedora de
soluções em energia elétrica para segmentos industriais e comerciais, com base no
know-how do Grupo AES Brasil. Essa empresa tem como principais produtos a
consultoria em eficiência energética; construção e manutenção de subestações e
linhas de transmissão; serviços de atendimento ao cliente: lojas de atendimento;
serviços massificados: seguros em conta. Possui cinco maiores clientes, a própria AES
Eletropaulo, o Governo do Estado de São Paulo, a Universidade de Guarulhos, e os
grupos MetLife e Phillips. Tem duas bases operacionais, em Barueri e São Paulo, com
585 colaboradores. Conclui apresentando a ideia de uma atuação nos municípios da
região para a redução do consumo energético nos edifícios do poder público. Após sua
apresentação, a Vice Prefeita de Diadema, Sra. Silvana Guarnieri, questiona se esse
apoio pode incluis a questão da eficiência na redução de gastos com a iluminação
publica. Rodrigo Brandão esclarece que algumas prefeituras fizeram editais de PPP
publica a fim de tornar mais eficiente o consumo, ressaltando que atualmente existem
lâmpadas instaladas na rede publica que se trocadas por lâmpadas LED podem gerar
uma redução de 50% em consumo e manutenção, além do aumento da vida útil das
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lâmpadas. Na sequencia passa a palavra ao Sr. Rubens Leme, Coordenador de
Eficiência Energética da AES Serviços, para iniciar sua apresentação (documento
anexo) sobre a Gestão Energética Municipal. Ele informa que o programa permite que
o administrador municipal planeje e organize as diferentes atividades do uso da
energia elétrica pela prefeitura municipal, identificando as áreas com maior potencial
de eficiência no consumo. Esse projeto foi realizado com as Prefeituras de Itapevi e
Cajamar com um bom resultado, e isso incentivou a empresa a desenvolver esse
projeto com outras prefeituras. As ações se destinam à administração pública, mais
especificamente aos técnicos de prefeituras, que são os responsáveis pela gestão e
controle do consumo, e aos secretários e prefeitos, os responsáveis pelas decisões e
pela disseminação da cultura de eficiência em seus órgãos públicos. Os objetivos
principais desse projeto são a capacitação dos técnicos municipais em gestão
energética municipal; criação de uma unidade de gestão energética municipal (UGEM)
capaz de gerir o consumo de energia elétrica do município; aplicação de um sistema
computacional para apoio à gestão; elaboração de um planejamento do uso da energia
elétrica do município, com base na metodologia de elaboração de planos municipais
de gestão da energia elétrica (PLAMGEs) da ELETROBRAS/PROCEL e divulgação dos
resultados. É um projeto com duração de aproximadamente 6 meses, dependendo da
participação das equipe e do engajamento esse prazo pode se estender um pouco
mais. Inicia com uma sensibilização da administração municipal para a GEM, passa
para a capacitação dos técnicos municipais de como fazer a identificação de potencial
de economia de energia e como identificar a troca de equipamentos e gestão, em
seguida passa para a criação da estruturação da UGEM – Unidade de Gestão
Energética Municipal, a organização dos dados das contas de energia elétrica do
município, o gerenciamento do consumo de energia elétrica municipal, o
planejamento do consumo de energia elétrica municipal e por fim a consolidação da
gestão energética municipal. A idéia é manter o processo em andamento mesmo após
a conclusão do trabalho da AES. E por fim, apresenta as contrapartidas da prefeitura
para o projeto: designar a equipe que fará parte da Unidade de Gestão Energética
Municipal – UGEM, reconhecer por meio de decreto municipal a criação da equipe da
UGEM, com a legitimação dos cargos e das responsabilidades dos seus componentes,
providenciar o local para a realização da etapa de sensibilização e especialmente para
a etapa de capacitação, com infraestrutura adequada, providenciar local de trabalho
para a equipe da UGEM, com infraestrutura (microcomputador, impressora, acesso à
internet e telefone), providenciar meio de transporte para a equipe da UGEM para
visitas às unidades consumidoras dentro do município. Encerra agradecendo e se
dispõe para apresentar mais detalhes do projeto a todos os municípios. O Presidente
Gabriel Maranhão considera que devemos aprofundar essa discussão, coloca o
Consórcio à disposição e declara a intenção de implantar esse projeto em Rio Grande
da Serra. O Sr. Rubens Leme ressalta mais uma vez que não há custos, apenas o
compromisso da prefeitura em colocar pessoas para trabalhar nesse processo, alem da
dedicação de tempo das pessoas envolvidas para serem capacitadas. O Prefeito Carlos
Grana manifesta seu interesse de imediato, sendo seguido pelos demais; o prefeito
Luiz Marinho solicita que seja feito contato junto a Itapevi e Cajamar para conhecer os
detalhes sobre sua implantação. Deliberação: o Consórcio apoiará a organização de
uma agenda especifica da AES Serviços com cada um dos municípios, para os
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encaminhamentos posteriores em âmbito local. O Presidente Gabriel Maranhão
agradece a todos e passa ao ponto seguinte da pauta.
GT MOBILIDADE: Com a palavra, a coordenadora do GT Mobilidade, Sra. Andrea
Brisida (São Bernardo do Campo), para atualizar a todos sobre as obras e projetos
contratados (PAC ABC) e inicio da campanha Travessia Segura. Informa que recebemos
a visita do Ministério das Cidades na semana anterior visitando todos os locais de
obras juntamente com a Caixa Econômica Federal, e no final do encontro fizeram um
ponto de controle. Aparentemente ficaram satisfeitos, principalmente com os
municípios que conseguiram viabilizar as obras. Informa que ainda existem pendencias
para liberação da Sintese de Projeto Aprovado pela Caixa. Informa também que o
edital de contratação dos novos projetos pelo Consórcio está marcado para o dia 17 de
julho, e a expetativa é assinar o contrato na primeira quinzena de agosto. O prazo para
entrega integral dos 21 novos projetos contemplados será de 18 meses e depois da
ordem de inicio o Consórcio deve se reunir com os municípios para definir as
prioridades e a elaboração detalhada do cronograma de entrega ao longo desse
período futuro. Com a palavra, o Sr. Rafael Rosa, gerente de governo da Caixa, informa
que foram retiradas três clausulas suspensivas, respectivamente de Diadema, Mauá e
do Consórcio. Mauá e o Consórcio já estão com edital de licitação publicado e Diadema
deverá publicar nos próximos dias. O contrato de São Bernardo do Campo foi
prorrogado. Além disso, a visita do Ministério das Cidades apontou a possibilidade de
se realizar uma terceira etapa no próximo ano, mas é preciso finalizar a segunda etapa
ate dezembro de 2015. Outro ponto crítico se refere aos contratos de financiamento
que agora seguirão um novo método, por isso é necessário que as prefeituras solicitem
o acesso ao sistema e realizem o preenchimento de dados o quanto antes, para não
perder o prazo. Com a palavra, o Prefeito Saulo Benevides faz uma observação com
relação ao trecho da av. Francisco Monteiro, entendendo ter um credito de 50 dias,
considerando que a aprovação do Ministério das Cidades foi deferida em 05 de maio,
porem a Caixa não comunicou ao município gerando um grande atraso no processo.
Ressalta também que só soube dessa informação porque questionou diretamente ao
Ministério. Rafael Rosa diz que não sabe exatamente o que houve, mas que dará
prioridade ao município. O Prefeito Saulo Benevides solicita aos prefeitos que
considerem a possibilidade de mudar o agente financeiro em processos futuros,
alegando não ver condições de trabalhar com a Caixa na região, dada a morosidade
nos processos e solicita ao Secretário Executivo uma pesquisa para levantamento de
outros potenciais agentes financeiros, uma vez que, na sua percepção não é possível
continuar trabalhando com a Caixa. Iniciando o tópico sobre a campanha Travessia
Segura, o Sr. Fernando Pereira, diretor de mídia da agencia Sotaque, apresenta o
cronograma de inicio da campanha informando que a primeira parte se iniciou no mês
de junho com o "teaser" em jornais da região, e que no mês de julho será dada a
continuidade. No mês de agosto será apresentado o personagem e iniciada a
campanha propriamente dita na TV, rádio, revistas, mídias e internet. Além disso, nos
municípios de São Bernardo do Campo e Mauá a campanha será realizada também em
paradas de ônibus, uma vez que os municípios dispõem dessa opção, e nos demais
municípios serão expostas em outdoor. Em São Caetano do Sul e Ribeirão Pires a
campanha será realizada também em meios próprios de comunicação, além do front
light nas divisas municipais cobrindo toda a região. Com a palavra, a Sra. Marcela
Avena, também pela agencia, informa que precisará da ajuda das secretarias
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municipais de comunicação para alinhar a campanha junto ao Consórcio, inclusive para
acompanhar as ações de rua e escolas. Informa também que as fantasias devem estar
prontas em 02 de agosto e na próxima assembleia o material inicial de campanha será
apresentado aos Prefeitos. O Secretário Executivo informa que a Técnica de Programas
e Projetos do Consórcio, Sandra Malvese, segue coordenando as relações com as
secretarias para a ação de pintura das faixas de pedestre. O Presidente Gabriel
Maranhão agradece e passa ao ponto seguinte da pauta.
PLANO REGIONAL DE MACRO E MICRODRENAGEM - apresentação do cronograma e
plano de trabalho. O Secretário Executivo convida o Sr. Fausto Batista, coordenador da
empresa KF2 Engenharia e Consultoria, contratada por licitação para a elaboração de
estudo regional de planejamento estratégico da macrodrenagem e microdrenagem da
região do Grande ABC. Com a palavra, Fausto Batista inicia sua apresentação
(documento anexo), informando que a KF2 está apta a colaborar com o
desenvolvimento do país nas seguintes especialidades: planos diretores de drenagem
e macrodrenagem; planos de manejo de águas pluviais; monitoramento hidrológico;
avaliação de usos e demandas de recursos hídricos superficiais; estudos funcionais, de
concepção, básicos e executivos de infraestrutura urbana; capacitação técnica em
hidrologia e hidráulica e educação ambiental; assessoria técnica para obras e
gerenciamento. Possui uma gama de clientes públicos e privados. A KF2 pretende
implementar a metodologia de referência em planos diretores de macrodrenagem
para o sudoeste do estado de São Paulo, contemplando inovação tecnológica na
utilização de modelo hidrológico distribuído na formulação de planos diretores;
sistematização de procedimentos para obtenção de orçamentos rápidos para obras de
infraestrutura urbana; desenvolvimento de metodologia para integração de
orçamentos de diferentes bases de dados (CDHU, SIURB, CPOS E SINAPI);
desenvolvimento de fluxograma de tomada de decisão em recursos hídricos
superficiais para otimização de obras e recursos; elaboração de matriz de resultados
de diversos modelos hidrológicos para comparação da melhor tomada de decisão para
intervenções; utilização de imagens e dados do radar meteorológico do SAISP para
verificação hidrológica de chuvas observadas de grande impacto; utilização de imagens
do radar meteorológico; criação de base de dados georreferenciados ao Google Earth;
criação de mapa do mosaico urbano hidráulico (compilação de dados sobre uso e
ocupação do solo, hidrologia e hidráulica). O contexto prioriza os riscos hidrológicos
cada vez mais altos e repercussão pública e social de “ação” e também da “falta de
ação”. O momento favorável diz respeito a novos paradigmas, consolidação dos planos
diretores de drenagem urbana, gestão da drenagem e novas técnicas de drenagem. Os
objetivos são consolidar as diversas informações existentes (estaduais e municipais),
mapear as áreas de enchentes, inundações e alagamentos (macro e microdrenagem),
estabelecer critérios de priorização das ações, hierarquização das medidas estruturais
de acordo com a capacidade financeira de cada um dos municípios, e propor um plano
de ação com estimativas de custos para o Grande ABC e para cada município. A
empresa utiliza uma equipe de trabalho multidisciplinar, cabendo determinar a
estrutura hierárquica das atividades, a sistematização, a comunicação via site que já foi
disponibilizada a todos os municípios através de link específico, a padronização dos
documentos e a codificação de documentos. Espera-se desse trabalho a visibilidade
das ações no âmbito do Consórcio e dos municípios, criando um banco de dados de
drenagem do Grande ABC, elaborando o mapeamento dos pontos críticos e visando o
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melhor conhecimento dos problemas para a geração de melhores soluções, com
melhor tomada de decisão, melhor utilização dos recursos públicos (maior eficiência),
e melhoria da qualidade de vida de todos. O Presidente Gabriel Maranhão pergunta se
existe um prazo para o estudo e o Sr. Fausto Batista responde que será de oito meses.
O Prefeito Luiz Marinho ressalta e questiona se o estudo vai trazer uma mensuração de
recursos necessários para a solução dos problemas de drenagem na região, mesmo no
longo prazo, com resposta positiva do representante da empresa contratada. O
Secretário Executivo informa que foi realizada uma reunião com o Comitê de Programa
de Drenagem, porém com varias ausências, e ressalta a importância da presença dos
titulares nomeados. O Prefeito Luiz Marinho sugere que quando expedir o convite
eletrônico envie copia para os prefeitos e quando houver ausência também comunicar
os prefeitos via e-mail para que estes tomem ciência das ausências e possam cobrar a
presença dos representantes nas reuniões.
Seguindo a pauta, inicia-se o informe da AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO DO GRANDE ABC, e o Presidente Gabriel Maranhão convida o Sr.
Giovanni Rocco, Secretário Executivo da Agência, dada a ausência do prefeito Donisete
Braga, ausente em função de uma reunião com a Policia Civil na cidade de Mauá. o
primeiro tema trata dos encaminhamentos sobre a atividade industrial na região, e
Giovanni Rocco informa que a Agencia, em parceria com o GT Desenvolvimento
Econômico, está propondo a realização de um seminário regional com o tema “O
Grande ABC e os ciclos econômicos: Caminhos para superação”, cujo esboço inicial
está na pasta entregue aos Prefeitos. O objetivo do evento é envolver os atores
regionais na busca de alternativas para o equacionamento do momento econômico
atual, com a construção de diálogo, mobilização, construção de propostas com o
levantamento de linhas de crédito e conhecimento de novas regras para sua captação.
Nessa ação devem ser envolvidos os Sindicatos dos Trabalhadores, Sindicatos
Patronais, CIESPs da Região, Associações Comerciais, Universidades, MDIC, BNDES,
Sebrae, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, entre outros. Justifica que diante do
momento atual da economia brasileira, com o crescente aumento do desemprego, a
dificuldade de captação de créditos para as MPE e o encolhimento da arrecadação e
considerando que os impactos sofridos são principalmente locais, ocorridos no
território dos municípios, e o Grupo de Trabalho Desenvolvimento Econômico propõe
o debate entre os atores envolvidos da região para que, conjuntamente, busquem
alternativas e soluções que auxiliem na minimização dos impactos econômicos
negativos no Grande ABC. O evento seria realizado no mês de agosto, em data a
definir, nas dependências do Consórcio. O Prefeito Luiz Marinho considera importante
consultar previamente as esferas de governo e os principais atores econômicos da
região, também pelo convencimento para realizar o seminário. Considera fundamental
a região debater, mas o debate precisa ter a presença dessas esferas para alcançar o
resultado. Solicita também prorrogar para a primeira quinzena de setembro para dar
tempo de realizar essas consultas, sendo esse o encaminhamento definido, e cabendo
ao prefeito Donisete Braga o processo de consulta aos entes públicos e atores
econômicos da região. Giovanni Rocco informa também que está organizando uma
missão pra China, prevista para o mês de novembro, com o intuito de trazer novos
investimentos para a região. Sobre o convênio entre a Agência e o Consórcio, informa
que as entidades estão nos tramites finais para a celebração de um novo convênio
para a realização de projetos que têm por objetivo fortalecer empresas,
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principalmente micro e pequenas. A parceria tem validade até julho de 2016 e o
Consórcio destinará R$ 346 mil para a Agência, a fim de executar ações para estimular
a inovação e desenvolvimento tecnológico, ampliar os resultados de projetos de
qualificação profissional, garantir mais competitividade aos empreendimentos do setor
automotivo, e incentivar a vocação do turismo regional. O convênio atende as metas
propostas pelo PPA Regional do Consórcio, dentro do eixo Desenvolvimento
Econômico e Turismo, e prevê a realização de seis produtos, que fazem parte de três
projetos. Projeto I – “Inovação para o desenvolvimento econômico e tecnológico do
Grande ABC”: dentro deste projeto, estão previstos repasses para complementar a
primeira fase do estudo que avalia o potencial competitivo da região para a cadeia de
defesa. O objetivo deste estudo é conhecer a organização desta indústria em todo o
mundo, analisar de que forma as empresas da região podem se tornar fornecedoras e
como universidades e indústrias do ABC poderão participar do processo de
transferência e absorção de novas tecnologias. Também será contemplada com os
recursos a criação do Plano Regional de Educação Profissional, que prevê a realização
de Encontro Regional para debater as ações de qualificação profissional e propor ideias
para ampliar a efetividade dos programas existentes e até novos trabalhos, de acordo
com a demanda dos municípios. A elaboração de diagnóstico sobre educação
profissional e construção de Plano Regional sobre o tema fazem parte desta ação. No
Programa Nacional de Desenvolvimento de Fornecedores do Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), 25 indústrias de pequeno e
médio porte da cadeia de sistemistas na região e poderão participar de atividades que
irão auxiliá-las no processo de adequação aos requisitos das grandes empresas. No
total, a Agência captou cerca de R$ 1,3 milhão para a ação. O Consórcio destinará, pelo
convênio assinado neste mês, R$ 104 mil à Agência, verba que será utilizada para o
pagamento de contrapartida ao Programa do MDIC. Também será realizada a
divulgação do Inventário de Serviços Tecnológicos do ABC. O documento, que lista
informações sobre a oferta de laboratórios para testes na região, tanto nas
universidades como no setor privado, é resultado de estudo realizado pela
Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS), por meio de parceria entre
Consórcio e Agência em 2014. Neste ano, o Inventário de Serviços Tecnológicos será
divulgado a empresários e lideranças. Projeto II - Implantação e fortalecimento do
circuito turístico no Grande ABC: o segundo projeto do convênio prevê a destinação de
recursos para a manutenção e atualização de conteúdo de site de turismo na região,
desenvolvido por meio de parceria entre Consórcio e Agência em 2014. Projeto III Desenvolvimento regional do turismo nas indústrias: o terceiro projeto contemplado
pelo convênio entre as entidades regionais irá estimular o desenvolvimento regional
do turismo nas indústrias, a exemplo das ações bem sucedidas realizadas pela
Prefeitura de São Bernardo do Campo. Para isso, a Agência irá contratar consultoria
para a elaboração de projeto regional de turismo industrial. Os projetos II e III atendem
à demanda do Grupo de Trabalho (GT) de Turismo do Consórcio. A parceria celebrada
neste ano entre Agência e Consórcio dá sequência a algumas das ações iniciadas em
convênio firmado em 2014, além de prever novos trabalhos.
Convênios municipais com o Banco do Povo Paulista: o coordenador do GT
Desenvolvimento Econômico, Gilvan Mendonça (Rio Grande da Serra), relata que o
grupo vem discutindo as questões relacionadas à renovação dos convênios entre os
municípios da região e o Banco do Povo Paulista, órgão de fomento ao microcrédito do
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governo estadual, mas após inúmeras tentativas junto aos responsáveis não houve
qualquer retorno. Em assembleias anteriores, os Prefeitos já deliberaram pela
solicitação de audiência com o Secretário Estadual da Fazenda, Sr. Renato Villela, para
tratativas com relação à clausula que prevê que o município deve arcar com 100% da
dívida de inadimplência, que na ocasião da renovação de convênios vigentes, com
exceção de Diadema, foi inserida sem a ciência dos municípios. O ofício com a
solicitação de agenda foi encaminhado no mês de março, porém até o momento o
Consórcio não recebeu nenhuma resposta, cabendo uma solução urgente dada a
necessária decisão de se renovar ou não convênios que estão em período de
encerramento. Durante esse período o GT Desenvolvimento Econômico se reuniu duas
vezes com o Diretor Jurídico do Consórcio, Leandro Piccino, a fim de elaborarem um
documento ao governo estadual solicitando a exclusão desta cláusula, porem chegouse à deliberação de que essa é uma decisão política. O diretor de Programas e
Projetos, Hamilton Lacerda, manifesta o limite de atuação do Consórcio frente a
convênios que são de caráter municipal, envolvendo cada um dos municípios
consorciados. O Prefeito Carlos Grana considera que esse tema deve ser levado para o
conhecimento da Assembleia Legislativa. O Prefeito Luiz Marinho considera
importante, dada a ausência de resposta dos responsáveis diretos pelo BPP, solicitar
uma agenda com o Governador Alckmin a fim de criar esse debate, sendo as duas
proposições acatadas como deliberação pela Assembleia de Prefeitos.
O Secretário Executivo passa aos INFORMES E AGENDA FUTURA, como segue.
1.
Encerramento do curso Gênero e Masculinidades - no último dia 01 de julho
foi realizado o ato de formatura dos participantes do curso ‘’Gênero e
Masculinidades”. O curso foi uma iniciativa do GT Gênero, destinado exclusivamente,
aos servidores públicos do sexo masculino com atuação nas sete cidades, em iniciativa
pioneira na região. O programa capacitou 32 servidores do Grande ABC. O curso
buscou disponibilizar ferramentas aos servidores públicos para que possam
desconstruir o ódio contido no discurso de cunho machista e no preconceito relativo
às mulheres, permitindo, assim, que eles conduzam Grupos Reflexivos de
multiplicadores e facilitadores na prevenção e modificação de comportamentos
violentos, em especial, contra as mulheres. Foram realizados 18 encontros com
diversas dinâmicas de reflexão aplicadas aos participantes tendo em vista sensibilizálos sobre a necessidade de superar preconceitos e estereótipos que se mostram
resistentes ao longo de gerações, e uni-los no dever de disseminar uma cultura
contrária à violência doméstica. As aulas foram mediadas pelo psicólogo Flávio Urra,
Mestre em Psicologia Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP), servidor municipal de Santo André.
2.
Calendário de recomposição do Conselho Consultivo – por meio de resolução,
o Consórcio disponibilizou o calendário para a recomposição do conselho consultivo.
As assembleias serão realizadas nos dias 15 e 16 de julho, no Consórcio, e por meio de
votação serão eleitos os representantes dos segmentos compreendendo as
instituições de ensino superior, sindicatos, setor empresarial e a sociedade civil não
organizada. Além disso, o Consórcio terá também os representantes do poder
legislativo, escolhidos pelos presidentes das câmaras municipais, conforme já
aprovado em assembleia anterior.
3.
Proposição da Frente Parlamentar de Vereadoras do ABCDMRR – o Secretário
Executivo e o Diretor Administrativo do Consórcio, Carlos Eduardo da Silva, receberam
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na semana anterior a Frente Parlamentar de Vereadoras do ABCDMRR, grupo formado
pelas vereadoras com atuação na região. O grupo foi formado a fim de que
estabeleçam o diálogo entre o colegiado de vereadoras e Consórcio, com perspectiva
de atuação regional. Todas as dez parlamentares do Grande ABC estiveram presentes:
Bete Tonobohn Siraque e Elian Santana, de Santo André; Magali Pinto, de São Caetano
do Sul; Cida Ferreira e Lilian Cabrera, de Diadema; Sandra Vieira, de Mauá; Berê
Nascimento, Cléo Meira e Diva Bartolo, de Ribeirão Pires; e Ângela Souza, de Rio
Grande da Serra. O Secretário Executivo considera positivo o diálogo com as
vereadoras, tendo já manifestado que a entidade está à disposição inclusive para
sediar os encontros da Frente, mas não cabe ao Consórcio autorizar a criação ou
constituir como um grupo de trabalho convencional por se tratar de um grupo do
poder legislativo. O prefeito Luiz Marinho considera importante que se apoie a
iniciativa das vereadoras, dada a luta pela ampliação de espaço para as mulheres na
política, deliberando-se pela retomada do diálogo junto à Frente Parlamentar no
retorno do recesso legislativo.
4.
Audiência Pública sobre o Orçamento Estadual 2016 – 11/08, às 19h, no
auditório. O Prefeito Carlos Grana solicitou informação sobre o caráter desse
encontro, esclarecendo-se tratar-se de iniciativa do governo estadual. O Secretário
Executivo informa que houve também uma reunião sobre o próximo PPA estadual na
sede da Emplasa, na semana anterior, sendo o Consórcio representado pelo assessor
de programas e projetos, Akira Auriani, que levou ao evento o PPA regional e o
conjunto de proposições já apresentado e não atendido nas audiências públicas da
LOA estadual de 2014 e 2015.
5.
Andamento do projeto PMAT Regional junto ao BNDES: no mês de janeiro o
Consórcio protocolou junto ao BNDES o pedido de financiamento para a construção do
“Data Center Regional” com expansão da malha infoviária. O Secretário Executivo
relata que o processo está caminhando na etapa de análise técnica e cadastral do
banco, sendo encaminhadas informações adicionais ao BNDES para a conclusão da
análise, sendo possível que esse projeto prospere ao longo dos próximos meses,
voltando à pauta da Assembleia dos Prefeitos para as necessárias deliberações, caso
assim ocorra.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente Luis Gabriel Fernandes da
Silveira deu por cumprida a ordem do dia e encerrou a Assembleia Geral, às 12h, cuja
ata, após lida e achada conforme, vai assinada pelos Excelentíssimos Senhores
Prefeitos. Eu, Luis Paulo Bresciani, Secretário Executivo do Consórcio, digitei, conferi e
assino abaixo. Região do Grande ABC, em 06 de julho de 2015.
Prefeitos e Vice-prefeita signatários, presentes na 64ª Assembleia Geral Ordinária.

LUIS GABRIEL FERNANDES DA SILVEIRA
Presidente
Prefeito do Município de Rio Grande da Serra
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LUIZ MARINHO
Vice Presidente
Prefeito do Município de São Bernardo do Campo

CARLOS ALBERTO GRANA
Prefeito do Município de Santo André

PAULO NUNES PINHEIRO
Prefeito do Município de São Caetano do Sul

SILVANA GUARNIERI
Vice Prefeita de Diadema

SAULO BENEVIDES
Prefeito do Município de Ribeirão Pires

LUIS PAULO BRESCIANI
Secretário Executivo da Presidência
_______________________________________________________________________
Nota: Abaixo da linha supra não fazem parte quaisquer termos constantes na Ata da
64ª Assembleia Geral Ordinária do Consórcio Intermunicipal Grande ABC.
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