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ATA DA 66ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
GRANDE ABC – 08 de setembro de 2015
Aos oito dias do mês de setembro 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 Sexta 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 PINHEIRO; de Diadema, LAURO
MICHELS; de Mauá, DONISETE BRAGA; e de Ribeirão Pires, SAULO BENEVIDES.
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. Com a palavra, o Secretário Executivo inicia a pauta anunciando a presença
do Deputado Estadual Luiz Turco (PT), que agradece a todos, e convida os prefeitos
para o evento de Lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Competitividade
da Cadeia Produtiva do Setor Químico, Petroquímico e Plástico do Estado de São Paulo,
coordenada por ele, a ser realizada no próximo dia 18, na sede da Assembleia
Legislativa. O evento contará com a presença de lideranças políticas, empresariais e
sindicais da indústria química paulista. A Frente Parlamentar servirá como instrumento
de diálogo entre as empresas do setor petroquímico e o poder Legislativo e Executivo
no âmbito estadual, para o planejamento de políticas públicas em favor da
competitividade do setor. Terá também o objetivo de replicar no Estado de São Paulo
as ações desenvolvidas pela Frente Parlamentar Mista pela Competitividade da Cadeia
Produtiva do Setor Químico, Petroquímico e do Plástico, do Congresso Nacional, e sua
plataforma irá discutir temas como a oferta de matéria-prima (nafta, gás natural,
etanol), pautada por contratos de longo prazo, entre outros temas de interesse. O
Prefeito Donisete Braga diz que essa iniciativa é decisiva, pois Mauá e Santo André tem
uma dependência econômica relevante com relação ao setor. Relata que o contrato de
nafta foi prorrogado por 60 dias, e por isso estamos correndo contra o tempo e neste
momento, a Frente Parlamentar irá potencializar esse processo. Sugere uma
manifestação política junto ao governo federal com a entrega de um documento
assinado por todos os prefeitos reforçando a necessidade de um acordo duradouro e
não emergencial. O Prefeito Carlos Grana relata que houve um tempo que o problema
era centrado nas limitações e a disponibilidade de nafta, mas que foi superado e hoje
existe o problema com relação ao preço, gerando um impasse entre Braskem e
Petrobras. Informa que contrato emergencial foi renovado por mais 60 dias, mas que
precisamos de uma definição concreta.
AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO GRANDE ABC – PREFEITO DONISETE
BRAGA - Apresentação do novo Superintendente do Banco do Brasil, Sr. Evandro
Souza Mendes.
O Secretário Executivo passa ao ponto seguinte da pauta convidando o Sr. Evandro
Souza Mendes, Superintendente do Banco do Brasil, e seus colaboradores. Com a
palavra o Sr. Evandro Mendes cumprimenta a todos e agradece o convite do Prefeito
Donisete Braga, relatando a sua satisfação em assumir esse posto. Sua gestão
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comporta Santo Andre, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul e Diadema, os
demais municípios são atendidos pelo Sr. Jose Emerson, superintendente de Mogi das
Cruzes. Relata sua experiência com o Grande ABC, considerado o setor mais poderoso
do setor de autopeças. Informa que o presidente do Banco do Brasil assinou convenio
com os representantes do setor automobilístico da região e o banco está otimizando
uma linha de credito específica para apoiar o setor de autopeças. Cabe ressaltar, com
relação ao segmento de autopeças, que não serão linhas subsidiadas, a proposta do
banco é trabalhar com foco nas montadoras, fornecedores e colaboradores. O Prefeito
Lauro Michels pergunta sobre a taxa de juros e a previsão de inicio das operações.
Evandro Mendes responde que ainda não está definida a taxa e a previsão de inicio das
operações, e se compromete a reunir com os prefeitos novamente assim que houver
as definições. Sobre a Lei Complementar 151 e a questão dos depósitos judiciais,
informa que a minuta de procedimento junto ao BB já foi encaminhada para todas as
prefeituras com o taxa de 2,32% ao ano. O Prefeito Luiz Marinho questiona essa taxa
visto que o Ministro Aloizio Mercadante anunciou em reunião com a direção da Frente
Nacional de Prefeitos que seria de 0,96% a.a. Evandro Mendes se compromete a
verificar junto ao banco, mas diz que essa é a informação de taxa que recebeu. Alem
disso o projeto que trata dos fundos judiciais, aos quais as prefeituras podem recorrer
no limite de 70%, depende da aprovação de lei nos legislativos municipais das sete
cidades. Agradece a todos e encerra sua apresentação.
Apresentação do Pacote de Incentivo às Indústrias do Setor Automotivo. O Secretário
Executivo da Agência, Giovanni Rocco, informa que no dia 23 haverá a apresentação
da Caixa Econômica Federal aos empresários de Mauá sobre as linhas de crédito
diferenciadas para investimento e capital de giro destinado ao setor automotivo e de
autopeças. As linhas de crédito que serão apresentadas são resultado de convênio
assinado entre a instituição financeira, a Associação Nacional dos Fabricantes de
Veículos Automotores (Anfavea), o Sindicato Nacional da Indústria de Componentes
para Veículos Automotores (Sindipeças) e a Federação Nacional da Distribuição de
Veículos Automotores (Fenabrave) para estimular a cadeia produtiva automobilística.
Programa Inovar Auto. Giovanni Rocco diz que essa iniciativa foi uma construção da
região, válido até 2017, mas indústrias e participantes estão inseguros em relação aos
investimentos em função dessa data limite, e a Agência deu inicio ao ciclo de
mobilização nos principais pólos de ferramentaria. Foram realizadas visitas em
Joinville, Caxias do Sul e há previsão de visitar os pólos de Minas Gerais e Pernambuco
com intuito de levar as informações e contar com o apoio para a formatação dessa
política. A construção do programa teve articulação decisiva da região, principalmente
de lideranças do APL Ferramentaria do Grande ABC. A partir do Inovar-Auto foram
criadas regulamentações para estimular a cadeia local de fornecedores das
montadoras. Reforça a necessidade do apoio dos prefeitos a essa mobilização.
Articulação de entidades empresariais e desdobramentos.
A Agência, representando também o Consórcio Intermunicipal Grande ABC, recebeu
representantes de entidades empresariais e do poder público de municípios da região,
para debater questões relacionadas à retomada do crescimento econômico nas sete
cidades. Durante a reunião os participantes definiram três pautas iniciais de trabalho:
qualificação profissional, ampliação da competitividade por meio de alternativas
tributárias e ampliação da disponibilidade de crédito para financiamento,
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especialmente das micro e pequenas empresas. A partir dos pontos levantados na
reunião, a Agência GABC irá elaborar agenda para ser discutida e avaliada pelo grupo.
Participação de representantes do Ciesp Diadema
A pedido do Prefeito Lauro Michels, o Secretário Executivo convida para a mesa o Sr.
Donizete Duarte, diretor titular do Ciesp Diadema. Com a palavra, Donizete Duarte,
destaca as necessidades da indústria regional. Reforça a necessidade de tomar atitudes
de curto, médio e longo prazo no sentido de resgatar a nossa indústria. Uma proposta
é que toda venda ao longo de uma cadeia produtiva seja isenta de tributos, taxando-se
somente o produto final. O Prefeito Luiz Marinho informa que aparentemente a idéia é
simples, na verdade esse debate foi realizado anteriormente, porem não vingou.
Donizete Duarte diz que naquela ocasião não havia uma forma de fiscalizar, porque
não havia o SPED e a nota fiscal eletrônica, mas que com as novas tecnologias já
implantadas é possível colocar a ideia em prática sem prejuízo do controle. O
secretário executivo da Agencia, Giovanni Rocco, lembra que essa e outras propostas
serão discutidas nas próximas reuniões envolvendo o fórum de entidades empresariais
da região.
Apresentação da Unifesp: Plano de Desenvolvimento de Infraestrutura do Campus
Diadema. O Prefeito Lauro Michels apresenta a seguir os representantes da Unifesp, o
professor Newton Andréo, vice-diretor do campus Diadema e o professor André Luiz
Vettore de Oliveira. O Prof. Andréo agradece a oportunidade de apresentar o projeto
de expansão da Unifesp que está sendo desenvolvido, visto que irá favorecer toda a
região. Atualmente a instituição está instalada em condições precárias, mas desde a
posse da nova reitoria iniciou-se o projeto executivo de infraestrutura, constituído
inicialmente em duas fases. A primeira fase contempla obras para abrigar todos os
cursos e todos os pesquisadores, no total de 3 mil alunos, 250 docentes e 100
funcionários. Além disso, é necessário investir na moradia estudantil, e por isso
estudam parceria com a Prefeitura de Diadema para a construção dessas moradias.
Com a palavra, o professo André Oliveira inicia sua apresentação, destacando que o
projeto teve inicio no ano de 2014, e tem custo estimado em R$ 100 milhões, para
implantação total em 20 anos. O “Plano Diretor de Infraestrutura da Unifesp Diadema”
projeta, em sua primeira fase, a construção de 27 mil m², em terreno próximo ao
Terminal Metropolitano da cidade, incluindo um edifício de acesso, o Bloco Norte (com
laboratórios de pesquisa e ensino, salas para Pós-Graduação e área de convivência),
biblioteca, auditório e estacionamento. Na segunda fase, outros 26 mil m² seriam
construídos. O professor Newton Andréo mais uma vez agradece e convida a todos
para conhecerem o campus Diadema, deixando aberta a possibilidade de outras
parcerias em toda a região.
O Secretário executivo inicia o relato dos INFORMES E AGENDA FUTURA:
1.
Apresentação do novo Diretor Administrativo e Financeiro. Carlos Eduardo da
Silva assumiu a Diretoria Administrativa e Financeira no dia 19 de agosto, substituindo
Wanessa de Paula Isidio.
2.
Conselho de Desenvolvimento Metropolitano: indicação de representantes do
Consórcio para a elaboração do Plano Diretor Metropolitano. Relatada a previsão de
uma reunião no final de setembro para discussão do Plano Diretor Metropolitano,
conforme informação do governo estadual.
3.
Eleição do Conselho Consultivo: dia 16/09, às 10h – segmento empresarial e
dia 16/09, às 14h - segmento sociedade Civil organizada não representada nos
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segmentos anteriores. Retomada da eleição dos representantes de segmentos que
ainda não foram eleitos, por falta de quórum.
4.
GT História e Memória: 13º Congresso de História do Grande ABC, de 23 a 26
de setembro, FIRP – Faculdades Integradas Ribeirão Pires. Convite aos Prefeitos para
a abertura do evento e informe sobre o inicio dos preparativos para o 15º Congresso, a
ser realizado em Rio Grande da Serra.
5.
GT Finanças: informe sobre precatórios, proposição de estudo regional sobre
alíquota de ISS e acordo de cooperação entre os municípios consorciados para troca
de informações. Com a palavra, o Sr. Antonio Carlos Granado, secretário de finanças
de Santo André informa aos prefeitos sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal
(STF) que determina o pagamento total das dívidas de precatórios dos municípios no
prazo de cinco anos, a partir de 2016, o que fará com que as prefeituras do ABC
assumam um compromisso bastante superior ao previsto atualmente, para o referido
pagamento. Deliberação: o Consórcio, através do Prefeito Paulo Pinheiro, solicitará
reunião com o deputado federal Arnaldo Faria de Sá, que lidera esse debate na
Câmara dos Deputados.
6.
GT Banda Larga: retomada do projeto com a Telebrás. Sandra Malvese, técnica
da Diretoria de Programas e Projetos, informa que desde 2011 o Consórcio, através do
GT Banda Larga, vem fazendo as tratativas com a Telebrás para trazer o Plano Nacional
de Banda Larga para a região. Recentemente a Telebrás retomou o contato e foi
realizada reunião em 14 de agosto para dar continuidade a essa parceria. Solicita aos
Prefeitos engajarem os representantes do referido GT Banda Larga e informa que a
minuta da proposta de parceria está na Diretoria Jurídica do Consórcio para análise.
7.
GT Meio Ambiente: Seminário sobre mudanças climáticas e o papel dos
governos locais, dia 24/09, das 9h às 17h, no Auditório. O Secretário Executivo
informa que o referido seminário será realizado juntamente com o GT Defesa Civil, e
deverá gerar subsídios para o Plano Regional de Redução de Riscos.
8.
PAC Mobilidade: o Secretário Executivo informa que os termos de referencia d
sínteses de projeto do Consórcio, de Mauá e de Diadema estão aprovados,
aguardando a assinatura do ministro e no próximo dia 15, realizaremos uma audiência
com o Secretário Nacional de Mobilidade, buscando concretizar a assinatura das
referidas SPA pelo Ministro das Cidades, Gilberto Kassab.
Lançamento da campanha Travessia Segura: como ultimo ponto da pauta, o
Secretário Executivo convida Fernando Pereira e Marcela Avena, da agencia de
publicidade contratada pelo Consórcio, para apresentarem os principais pontos da
Campanha a partir dessa Assembleia, e informa que ao final dessa apresentação o
personagem da mesma será apresentado aos Prefeitos e à imprensa regional. Está
também presente o GT Mobilidade devido à necessidade de envolvimento dos
municípios no início das ações de rua, que se dará na Semana Nacional de Transito, de
18 a 25 de setembro. Em relação ao cronograma da campanha, Fernando Pereira
informa que essa terá seu inicio oficial no dia 14. No total, as ações iniciais de rua irão
envolver 120 pessoas nas diversas ações. Serão 30 fantasias do Mister Mão disponíveis
para a campanha em toda a região; haverá também a distribuição de panfletos nos
cruzamentos, cartilhas nas escolas e luvinhas para as crianças. As ações serão
realizadas em três etapas, distribuídas entre os meses de setembro, outubro e
novembro. A partir da próxima semana a campanha ganhará maior visibilidade na
mídia, com inserções publicitárias em TVs, rádios, jornais, revistas e internet, além de
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outdoors, busdoors, front lights e paradas de ônibus das sete cidades. Estão previstas
atividades de rua na Semana Nacional do Trânsito, entre os dias 18 e 25 de setembro,
bem como a programação em escolas no mês de outubro, intervenções em
cruzamentos de maior fluxo no mês de novembro, e ações na internet e redes sociais
até dezembro. A idéia é fazer um engajamento nas escolas municipais, e está previsto
no próximo ano. O prefeito Luiz Marinho questiona sobre o envolvimento das
secretarias municipais de educação para adequar as ações, e a coordenadora do GT
Mobilidade, Andrea Brisida, relata que esse envolvimento já está previsto. Em seguida,
todos são convidados ao Auditório, para a apresentação oficial do personagem, o que
se realiza na presença de todos os prefeitos, ficando suspensa a atividade na faixa de
travessia interna ao Consórcio devido à chuva naquele momento.
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 08 de setembro de 2015.
Prefeitos presentes na 66ª Assembleia Geral Ordinária.

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

LUIZ MARINHO
Vice Presidente
Prefeito do Município de São Bernardo do Campo

CARLOS ALBERTO GRANA
Prefeito do Município de Santo André

PAULO PINHEIRO
Prefeito do Município de São Caetano do Sul

LAURO MICHELS
Prefeito de Diadema
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DONISETE BRAGA
Prefeito de Mauá

SAULO BENEVIDES
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
66ª Assembleia Geral Ordinária do Consórcio Intermunicipal Grande ABC.
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