sem texto na margem superior desta página; início da ata a partir desta linha.
ATA DA 68ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
GRANDE ABC – 09 de novembro de 2015
Aos nove dias do mês de novembro 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 Oitava Assembleia 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 São Bernardo do Campo, LUIZ MARINHO; de São Caetano do Sul,
PAULO PINHEIRO; de Diadema, LAURO MICHELS; e de Mauá, DONISETE BRAGA.
Ausentes os Prefeitos dos Municípios de Santo André, CARLOS ALBERTO GRANA 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, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Ausente o assessor
regional de Diadema.
INÍCIO – O Presidente iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo a presença
de todos. Com a palavra, o Secretário Executivo inicia a pauta anunciando que o
primeiro ponto da pauta ocorre com a participação do Secretário de Estado do
Emprego e Relações de Trabalho (SERT), Sr. José Luiz Ribeiro e o Sr. Marcos Wolff,
Coordenador do Banco do Povo Paulista (doravante denominado BPP), sobre a
interrupção dos convênios municipais com o BPP, tema que já foi objeto de discussão
em outras duas assembleias. Na sequencia convida o Sr. Gilvan Mendonça,
coordenador do GT Desenvolvimento Econômico para posicionar aos prefeitos e ao
secretário estadual sobre a situação atual. Com a palavra, Gilvan Mendonça
cumprimenta a todos informando que desde 2013 os municípios estão com problemas
no banco, a partir da criação do bônus para os agentes de credito como incentivo para
novas carteiras e combater a inadimplência; porém, junto com esse bônus foi incluída
a clausula que transfere 100% da cobertura de inadimplência aos municípios.
Atualmente nenhum município está processando operações do banco em função
dessa medida. Os secretários municipais consideram que não é viável continuar com o
convenio. A solicitação, que já foi enviada anteriormente ao secretário estadual da
Fazenda, Renato Vilella, é que o município assuma somente 10%, parcela
correspondente à sua participação no fundo, além de se reivindicar uma melhor gestão
pelo Banco do Brasil. Com a palavra, o secretário José Luiz Ribeiro agradece a todos,
mencionando também o secretário de Desenvolvimento Econômico de São Bernardo
do Campo, Sr. Hitoshi Hyodo, que fez diretamente a ele o convite para participar da
assembleia. Relata que uma das prioridades da SERT é focar nos projetos da Grande
São Paulo. Quanto ao Banco do Povo Paulista, declara que está passando por um
processo de restruturação e existe dialogo especifico com o Secretário Renato Villela
sobre a importância de se ter o banco funcionando na Grande SP, uma vez que nessa
região a busca de credito é maior do que em outras localidades do interior. Entende
que esse é o momento de fortalecer essa demanda e levar a discussão adiante. Passa a
palavra ao Sr. Marcos Wolff, que afirma que o BPP tem 18 anos de existência e vem
ampliando as linhas de credito. Hoje atende até microempresas com taxas muito
baixas. Com relação ao Banco do Brasil, foi fechado um novo contrato em outubro com
exclusões de algumas taxas, e até 2019 não há como mudar esse agente financeiro. Já
foram apresentadas algumas propostas no âmbito do governo estadual para a redução
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da inadimplência, mudanças com relação à bonificação e a formação do próprio fundo.
Considera que tudo que foi demandado pelo Consórcio é pertinente, e se dispõe a
colocar o tema em debate na próxima reunião do conselho, que será em novembro. O
Presidente Gabriel Maranhão questiona sobre o argumento para que não fosse
acatada até então a posição do Consorcio. Marcos Wolff responde que essa posição
não é majoritária dado que grande parte dos municípios conveniados assinou a
renovação com essa clausula que vem sendo aqui questionada. O prefeito Luiz
Marinho declara que a maior parte dos municípios certamente assinou porque não
analisou os detalhes do texto, que por sua vez não escaparam à nossa leitura. O
Secretário Ribeiro fala que diversos deputados têm também conversado diretamente
com a SERT e a visão do governador é fomentar o BPP na região metropolitana. O
Presidente Gabriel Maranhão afirma que essa visão é muito simplista dado que temos
realidades distintas e é preciso aprofundar a discussão sobre a posição do Grande ABC.
O Secretário Executivo da Agencia de Desenvolvimento regional, Giovanni Rocco,
lembra que já foi realizada reunião com todos os municípios da Grande São Paulo e
apenas os 7 municípios do ABC tinham conhecimento dessa clausula, confirmando a
avaliação do prefeito Luiz Marinho. O secretário Jose Ribeiro propõe que seja enviado
um oficio solicitando reunião com o Sr. Renato Villela para debater essa questão, mas
o Presidente Gabriel Maranhão lembra que já foi solicitada essa agenda, sem resposta
do Estado; solicita a interferência do Sr. Jose Ribeiro para agendar essa reunião, e
encerra o tópico agradecendo a presença dos representantes do governo estadual.
Fechamento de escolas da rede estadual
Com a palavra o Prefeito Donisete Braga inicia sua fala comentando sobre o
fechamento das 9 escolas da rede estadual no Grande ABC. Afirma que já foi
apresentada uma moção de repudio originada em Santo André contra as medidas
tomadas pelo governo estadual, uma vez que não houve nenhum dialogo e nota a
importância de se retomar esse documento. O Presidente Gabriel Maranhão sugere
que seja pedida uma agenda com o Secretário de Educação do Estado, mas o
Secretário Executivo lembra a todos que já foi feito esse pedido anteriormente, por
outros motivos, havendo retorno apenas na semana anterior à presente assembleia,
mas não houve resposta positiva do Estado. Deliberação: reiterar o pedido de agenda
com o Secretário de Educação do Estado para aprofundar a discussão. O Secretário
Executivo irá também encaminhar aos secretários municipais uma nota de
esclarecimento da Prefeitura de Osasco como sugestão de comunicação.
Informe sobre os projetos em execução pela Agencia de Desenvolvimento
Retomando a pauta, o prefeito Donisete Braga informa que no próximo dia 27 de
novembro está marcada a visita do Ministro da Defesa, Aldo Rebelo, à região. A
proposta é que se tenha uma reunião com os prefeitos às 15h na empresa INBRA e
depois uma visita à Omnis, ambas com atuação na indústria da defesa. A agenda ainda
será confirmada, mas reitera a importância da presença dos prefeitos. Com relação à
nafta, destaca a importância de os municípios manterem o apoio à renovação do
contrato da Braskem com a Petrobras para o fornecimento da nafta petroquímica. No
dia 30 de outubro, a Petrobras assinou novo aditamento ao contrato com a Braskem
para o fornecimento da nafta, com vigência até o dia 15 de dezembro. O último aditivo
venceria no dia 31 de outubro. À imprensa nacional, o ministro de Minas e Energia,
Eduardo Braga, declarou que até o dia 15 de dezembro poderá ser assinado contrato
definitivo e de mais longo prazo entre as duas empresas. Lembra ainda que a Braskem
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convida todos os prefeitos para um jantar no dia 03 de dezembro, às 19 horas em
Santo André. Com a palavra, o Secretário da Agência de Desenvolvimento, Sr. Giovanni
Rocco, fala sobre a realização do Premio Grande ABC de Excelência em Gestão 2015. O
evento será realizado pelo Sebrae-ABC, com o apoio da Agência e do Consorcio, no dia
04 de dezembro, às 19h em São Bernardo do Campo. A ação, promovida pelo Sebrae,
oferece aos empresários de todo o país a oportunidade de avaliar, sem custos, as
práticas de gestão de negócios e efetuar melhorias a partir dos resultados. Os
melhores desempenhos são reconhecidos com a premiação do MPE Brasil, que já
acontece nas etapas estadual e nacional e em alguns municípios, como São Caetano do
Sul, Santo André e São Bernardo do Campo. Será a primeira edição da etapa regional
do prêmio. Sobre o Seminário Regional de Educação Profissional, informa que está
previsto para o dia 09 de dezembro, na Universidade Metodista, com o objetivo de
realizar diagnóstico da educação profissional na região. A ideia é constituir, a partir
dos debates realizados, um marco inicial da elaboração de Plano Regional de Educação
Profissional.
PLANO DIRETOR METROPOLITANO E REUNIÃO DE CÚPULA DA REDE MERCOCIDADES,
com a participação do Secretário de Relações Internacionais e Federativas do
município de São Paulo, Sr. Vicente Trevas.
Com a palavra, o Secretário de Relações Internacionais e Federativas da cidade de São
Paulo, Vicente Trevas, inicia agradecendo aos prefeitos pela oportunidade e informa
que este ano celebraremos duas décadas de existência da Rede Mercocidades. Essa
trajetória consolidou o papel dos municípios sul-americanos no processo de integração
regional e influenciou no quadro institucional do MERCOSUL, expressado no Foro
Consultivo de Municípios, Estados Federados, Províncias e Departamentos (FCCR). Por
outro lado, as questões urbanas e de governo local crescem na agenda internacional,
impulsionadas pela Agenda 2030, pela COP-21 e em especial pelo Habitat-III, que será
celebrado no próximo ano. Para estarmos à altura desses desafios, é necessário
atualizar a agenda, a governança e a gestão de nossa Rede Mercocidades. A realização
da XX Cúpula, que ocorrerá nos dias 12, 13 e 14 de novembro de 2015 na cidade de
São Paulo, será um momento de celebração e atualização institucional de nossa Rede.
Como não será possível a presença em todos os dias, convida os prefeitos a
participarem no dia 14 de novembro da Cúpula de Prefeitas e Prefeitos e da
Assembleia Geral da Rede Mercocidades.
Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI): o Diretor de Programas e
Projetos, Hamilton Lacerda informa que temos acompanhado toda a movimentação e
tem se reunido separadamente no Forum que reúne os 5 Consórcios da Região
Metropolitana, e destaca a preocupação com a representatividade que os municípios
terão na nova autoridade metropolitana. Nos dia 17/11, às 10h, será a instalação do
comitê executivo que tem como representantes o Prefeito Gabriel Maranhão e o
Prefeito Luiz Marinho, além de Luis Paulo Bresciani e Hamilton Lacerda como
suplentes. Fizemos uma proposta para indicar 3 titulares e suplentes para a comissão
técnica do PDUI e a proposta é que sejam titulares a Claudia Virginia Souza (São
Bernardo do Campo), coordenadora do GT Planejamento Urbano; João Ricardo
Caetano (São Bernardo do Campo), coordenador do GT Meio Ambiente; e Lívia
Rosseto, técnica de Programas e Projetos do Consorcio. Como suplentes, as indicações
são de Ney Vaz (Santo André), Melissa Duaik (Rio Grande da Serra) e Afonso Pereira
(Mauá). As indicações foram aprovadas por unanimidade.
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Prefeitura de Ribeirão Pires – Transposição de água da Represa Billings para o
Sistema Alto Tietê e seu impacto regional.
Com a palavra o assessor regional de Ribeirão Pires, Ailton Gomes, relata o histórico de
problemas desde que o projeto entrou em operação, no dia 30 de setembro. A Sabesp
pretende transpor 4 m³ por segundo, mas com 1,8 m³ por segundo as margens do
córrego Taiaçupeba-Mirim já começaram a ceder. Então a prefeitura embargou a obra
parcialmente no dia 7 de outubro, e o volume foi reduzido para 1 m³ por segundo. No
bairro Lusitano, mais afetado, os moradores ficaram isolados e foi prejudicada
também a linha férrea usada para transporte de carga até a Baixada Santista. O
município está monitorando a cada dois dias e solicitaremos ao DAEE para fazer as
obras de contenção de encostas. O Presidente sugere produzir um relatório com fotos
e levar nossa preocupação à Sabesp. Há potencial para vários problemas, como o
alagamento de vias, desmonoramento de encostas e moradias e até a contaminação
de nascentes, porque não sabemos qual é a qualidade dessa água que vem da Billings.
Além disso, propõe convidar representantes do Departamento de Águas e Energia
Elétrica de São Paulo (DAEE) e da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São
Paulo (Sabesp) para a próxima Assembleia Geral de prefeitos, para pedir
esclarecimentos aos dois órgãos em relação à obra, bem como solução para os
transtornos que as intervenções têm causado à cidade de Ribeirão Pires.
GT MEIO AMBIENTE e GT DEFESA CIVIL – Apresentação da proposta de compromisso
do Consórcio Intermunicipal Grande ABC com o Pacto de Prefeitos perante a
mudança climática.
Com a palavra, o secretário João Ricardo Caetano (São Bernardo do Campo) apresenta
aos prefeitos a proposta de compromisso junto ao Pacto dos Prefeitos para o
Enfrentamento da Mudança Climática. O acordo mundial, que conta com a
participação de mais de duzentas cidades, determina que os municípios reduzam a
emissão de gases do efeito estufa (GEE), além de divulgar publicamente as metas e os
resultados obtidos nesse sentido. Para cumprir o compromisso, o Consórcio deve
elaborar, no próximo ano, um inventário de GEE, como parte do Plano Regional de
Redução de Riscos, que envolverá os Grupos de Trabalho Meio Ambiente, Defesa Civil
e Planejamento Urbano, entre outros. Deliberação: os prefeitos aprovaram a
assinatura do compromisso.
Ainda com a palavra, informa também sobre o Plano de Contingência apresentado por
parte da Sabesp e governo estadual, cobrado pelo Consórcio Intermunicipal desde
fevereiro. O governo anunciou a apresentação e discussão do plano para o próximo dia
19, durante reunião do Comitê de Crise Hídrica, na sede da Secretaria de Saneamento
e Recursos Hídricos, em São Paulo. João Ricardo Caetano representará o Consorcio
nesse fórum e diz a expectativa é de que a proposta enfrente os problemas apontados
pelos municípios da região metropolitana.
Finalizados os pontos principais, a Assembleia prossegue com os INFORMES:
1.
GT Saúde – descentralização da distribuição de medicamentos. O
coordenador do GT Saúde, Homero Nepomuceno Duarte, informa aos prefeitos sobre
o andamento das ações regionais de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor
da dengue, febre chikungunya, e do zika vírus. Além das estratégias comuns aos
municípios, em especial para atuação nas áreas de divisa, as informações a respeito
dos casos nas sete cidades serão centralizadas por um Comitê Regional, criado pelos
secretários de saúde. A proposta é uma sala de situação, com informações semanais
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para divulgação à imprensa e à população. A previsão é que o plano de contingência
seja entregue ate o inicio de dezembro. Sobre os medicamentos, o governo do estado
sinalizou positivamente na descentralização no AME d Mauá após uma visita técnica e
estão trabalhando no projeto para a adequação da estrutura física no local. Essa
proposta irá beneficiar os municípios de Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra,
pois em torno de sete mil atendimentos no Mario Covas serão transferidos.
Avançamos também na descentralização dos medicamentos de asma e colesterol. Isso
deve reduzir em torno de 10 a 15 mil atendimentos que são feitos no Mario Covas e
agora serão feitos nas redes. A descentralização para Diadema e AME Santo André foi
descartada pelo governo do estado no momento e estão em negociação com o São
Caetano para entrega via malote. Informa que os secretários concordaram com essa
proposta do governo do estado, mas estão cobrando o prazo para o AME de Mauá.
2.
Proposta de Criação do GT Comunicação. O Secretário informa que os
secretários de comunicação dos 7 municípios solicitaram a criação do GT
Comunicação. Deliberação: aprovado pelos prefeitos.
3.
Ministério das Cidades – informes sobre a reunião de trabalho realizada em
29/10 e o lançamento de pesquisa/publicação elaborada pela UFABC para o Ministério
das Cidades sobre Parcelamento, Edificação ou Utilização Compulsória, dia 11/11, com
a presença do Ministro Gilberto Kassab.
4.
GT Educação: informe sobre o lançamento da Conferencia Regional de
Educação. A coordenadora do Grupo de Trabalho Educação, Ana Lúcia Sanches,
reafirmou a importância da participação dos prefeitos na conferência regional de
educação, que vai ocorrer no dia 3 de dezembro, no auditório da UFABC em São
Bernardo do Campo.
6.
Comemoração dos 25 anos do Consórcio, marcada para o dia 17/12, às 19h, no
Teatro Municipal de Santo André.
FINALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA
Alteração da data da próxima assembleia: devido ao feriado de aniversário dos
municípios de Diadema e Mauá, dia 08/12, os prefeitos aprovam a alteração da data
da próxima assembleia, agendada para o dia 07/12, para o dia 01/12.
Reposição salarial dos empregados do Consórcio
Para a finalização da assembleia o Secretário Executivo reitera a necessidade de
solução para a revisão salarial dos servidores do Consorcio, cuja data base passou a ser
01 de Outubro. Registra que a variação do INPC dos últimos 12 meses ficou em 9,90%
e a demanda dos servidores é pela reposição integral. Lembra também aos prefeitos
que a media de reposição salarial nos 7 municípios ao longo de 2015 foi de 8,16%.
Deliberação: após discussão do tema, os prefeitos deliberam pela atualização do
quadro salarial em 8,16% (oito vírgula dezesseis por cento), retroativo a Outubro de
2015.
Apresentação do projeto de ampliação da sede do Consorcio
O Secretário Executivo introduz o tema lembrando a todos que a mudança de papel do
Consórcio demanda uma infraestrutura mais robusta em termos físicos e de
informação, aspecto reiterado pelo presidente Gabriel Maranhão. Nesse sentido,
convida a Sra. Sandra Malvese, técnica da Diretoria de Programas e Projetos, para
apresentar as ideias principais sobre o projeto (em anexo). A apresentação ressalta a
possibilidade de elevação da altura do prédio para sete andares, bem como a
ampliação dos espaços internos para as atividades cotidianas da entidade. O projeto

5

recebe o acolhimento dos prefeitos presentes, restando a definição futura sobre as
etapas de prosseguimento.
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 12 horas,
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 09 de novembro de 2015. Prefeitos presentes na 68ª
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

PAULO PINHEIRO
Prefeito do Município de São Caetano do Sul

LAURO MICHELS
Prefeito de Diadema

DONISETE BRAGA
Prefeito de Mauá

LUIS PAULO BRESCIANI
Secretário Executivo da Presidência
_______________________________________________________________________
Nota: Abaixo da linha supra não fazem parte quaisquer termos constantes na Ata da
68ª Assembleia Geral Ordinária do Consórcio Intermunicipal Grande ABC.
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