sem texto na margem superior desta página; início da ata a partir desta linha.
ATA DA 69ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
GRANDE ABC – 14 de dezembro de 2015
Aos quatorze dias do mês de dezembro do ano de 2015, na sede do Centro Regional de
Formação em Segurança Urbana, situado na Rua Heitor Villa Lobos, 193 – Pq. Santo
Antonio – São Bernardo do Campo, às 8h30, realizou-se a Sexagésima Nona
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 Santo André,
CARLOS ALBERTO GRANA, de São Bernardo do Campo, LUIZ MARINHO; de São
Caetano do Sul, PAULO PINHEIRO; de Diadema, LAURO MICHELS; e de Mauá,
DONISETE BRAGA. Ausente o Prefeito do Município 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 e Ribeirão Pires.
INÍCIO – O Presidente iniciou os trabalhos cumprimentando e agradecendo a presença
de todos. Com a palavra, o Secretário Executivo inicia agradecendo a todos e
informando que após a pauta haverá a inauguração do Centro de Formação Regional
em Segurança Urbana. Anuncia que o primeiro ponto da pauta ocorre com a
participação do GT SAÚDE, sobre a avaliação de cenários e iniciativas regionais de
enfrentamento à dengue, zika vírus e febre chicungunya. Convida o Dr. Homero
Nepomuceno, coordenador do GT Saúde para iniciar a apresentação. Com a palavra,
Dr. Homero informa que os municípios vem se preparando para enfrentar um novo
ano, dada a previsão de mais chuvas na região Sudeste no próximo verão. Sobre o Zika
Vírus, informa que em 1947 o vírus foi isolado pela primeira vez em Uganda na floresta
de Zika. Em 2007, nas ilhas da Micronésia houve o primeiro registro de epidemia. Em
2013, na Polinésia Francesa, se deu a primeira epidemia de Zika e Dengue. Em 2015,
são confirmados os primeiros casos de Zika vírus em Natal (RN). Informa que a cepa de
vírus identificada no Brasil é semelhante à linhagem asiática e não africana. O exame
para testar o vírus é complexo, de alto custo e demorado. Ainda não existe um teste
de rápida identificação e preciso que possa ser usado em grande escala. O tratamento
diagnóstico é clinico. O levantamento feito pela Secretaria de Saúde de Santo André,
que vem sendo apontado como parâmetro para os demais municípios da região, indica
que 43% dos criadouros do mosquito estão em vasos e jardins, enquanto outros 32%
em materiais inservíveis, como garrafas pet e tampas de refrigerantes. Outros 13% dos
criadouros estão em recipientes não removíveis, como caixas d’água, enquanto 7% se
concentram em telhados e coberturas e 5% acumulados em materiais de construção.
Sendo assim, o Consórcio prepara uma série de ações de prevenção e orientação no
Grande ABC, que incluem campanha publicitária e ações nas ruas, com foco nas
regiões de divisa entre municípios. As ações de combate visam reduzir a infestação
pelo mosquito Aedes aegypti; combater a fase larvária do mosquito; reduzir a
incidência da dengue e a letalidade por dengue e qualificar o atendimento nos casos
suspeitos de dengue. A região do Grande ABC já contabilizou mais de 27 mil casos de
dengue desde o início do ano, sendo que mais de sete mil são autóctones, ou seja,
originados nas próprias cidades. O GT Saúde elaborou um calendário de ações para o
chamado ‘ano dengue’, que vai até julho. A proposta é começar com uma campanha
publicitária e depois ações de rua, com foco nas áreas de divisas entre os municípios.
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Além disso, as ações de cada prefeitura vão continuar, e a força do Consórcio vem para
complementar esse trabalho. Serão instalados outdoors e busdoors da campanha além
de veiculação na mídia impressa e nas redes sociais, com publicação de vídeo
mostrando todas as etapas da confecção dos outdoors pelos grafiteiros da região,
reforçando assim o slogan “Combater os focos da dengue está em suas mãos”. Além
da campanha publicitária, pretende-se reforçar, junto aos agentes e à população, a
necessidade de combater o Aedes aegypti ainda na fase larvária, e também um plano
de contingência para as unidades de saúde, como UPAs e UBS, que devem enfrentar
um aumento de demanda. Serão realizadas ações conjuntas com outras áreas da
administração municipal, com as Guardas Civis municipais e secretarias de Educação,
para disseminar a informação entre as crianças. No início de 2016, o trabalho do
Consórcio vai envolver ainda o monitoramento dos casos, com a divulgação de um
boletim regional semanal; a organização de um fórum com representantes da
sociedade que vão dialogar diretamente com os moradores; além de treinamento de
equipes e visitas a residências e empresas, com prioridade para locais como
borracharias, transportadoras, cemitérios e prédios abandonados. Estão previstas duas
ações regionais nas divisas dos municípios ainda no mês de janeiro.

Deliberação: os prefeitos aprovaram o calendário proposto e o inicio da campanha
publicitária.
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Em seguida, foi realizada a apresentação do plano de trabalho para o CENTRO DE
FORMAÇÃO REGIONAL EM SEGURANÇA URBANA – 2016, com a participação do GT
Segurança Urbana. Com a palavra a Sra. Juliana Barroso, diretora do centro de
formação eleita pela administração, inicia sua apresentação. Em 2010 teve inicio a
discussão sobre a criação de um espaço regional de referência e cooperação técnica na
área de educação em segurança urbana. Em 2011 houve uma pactuação com a
Secretária Nacional de Segurança Pública para a futura implementação do CRFSU. Em
2012/13 nos dedicamos à reflexão sobre como melhorar a situação das instituições
que se articulam para prover segurança na região. Em 2014 houve a criação oficial do
CRFSU, com a aprovação do Regimento Interno; aprovação do rol de disciplinas;
realização da eleição da 1ª gestão compartilhada entre os municípios. E em 2015 se
deu a progressiva implementação do CRFSU; o desenvolvimento dos Cursos de Acesso
com 140 GCMs; a criação da Malha Comum para os Cursos de Formação Continuada. A
missão é promover a formação dos servidores dos Municípios da Região, pautada em
diretrizes que valorizem o caráter intermunicipal e que acentuem a vocação preventiva
das Instituições. A visão é ser um Centro de Formação reconhecido pelas Instituições
como parceiro e um vetor de inovações. Em se tratando de estrutura dos cursos, cada
curso contempla três módulos, descritos a seguir. O Módulo Comum reúne disciplinas
presentes em todos os cursos de formação profissional ofertados pelas Guardas da
Região, e servem de fundamentos conceituais para a prática profissional. O Módulo
Instrumental e Operacional contempla disciplinas relacionadas à prática profissional
bem como disciplinas normalmente aplicadas na parte operacional do desempenho da
função da GCM. O Módulo Específico contempla disciplinas que caracterizam a
identidade da GCM, com vistas a promover esclarecimentos sobre as atribuições e os
tipos de serviços desenvolvidos. Em seguida apresenta os três componentes da
Diretoria Executiva do CRFSU: a diretora de Programas, Projetos e Cursos, Sra. Patrícia
Cândido; o Diretor Administrativo, Sr. Cicero Oliveira e o Diretor de Logística, Sr.
Dennis Godoy, além do Assessor de Comunicação, Sr. Everton Campos. Sobre as
principais diretrizes do CRFSU em 2015: Planejamento Estratégico Participativo;
Diagnóstico da Guarda Municipal na área de Educação; Mapeamento da necessidade
de Cursos voltados às GCMs; Estabelecimento de rotinas; Realização de Cursos;
Reforma do Prédio. Em relação às perspectivas para 2016: Integração com as demais
Instituições, bem como áreas de defesa civil e mobilidade; a elaboração do Plano de
Ação 2016; ampliação das competências do CRFSU envolvendo Ensino, Pesquisa e
Extensão; e estabelecer parcerias com IES para os níveis de tecnólogo e de pósgraduação. O valor previsto para a gestão do novo equipamento regional é estimado
em R$ 1,5 milhão/ano. Encerra sua apresentação agradecendo aos prefeitos e se
colocando à disposição para esclarecimentos após o ato de inauguração.
A pedido do Prefeito Donisete Braga, o Sr. Giovanni Rocco, secretário da Agencia de
Desenvolvimento Economico do Grande ABC, apresenta aos Prefeitos uma série de
documentos para assinatura e posterior encaminhamento, versando sobre temas da
agenda econômica regional, solicitando medidas para contribuir com a manutenção da
produção nas cadeias automotiva e química. O objetivo é manter o emprego e a
geração de receita aos municípios e seus moradores. As solicitações têm como
destinatários a Caixa Econômica Federal, pela facilitação dos procedimentos de
liberação de crédito para financiamento, e a Ministérios e Secretarias do Governo
Federal, em busca do entendimento dos gestores públicos sobre a importância de
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medidas da União para as cadeias automotiva e química no ABC Paulista. Reforçam a
necessidade da decisão do Governo Federal em relação à implementação do Programa
de Renovação da Frota Automotiva Brasileira. Ainda em apoio à cadeia automotiva, em
um momento que exige agilidade na análise e encaminhamento dos pedidos de
crédito trazidos à Superintendência Regional da instituição. Em relação ao setor
químico, será enviado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio
Exterior (MDIC), manifestação de apoio à empresa Vitopel.
Com inversão de pauta, o Secretário Executivo passa ao relato dos INFORMES,
itemizados a seguir:
1- Cancelamento da Visita do Ministro da Defesa, Aldo Rebelo, prevista para 11/12 e
possivelmente remarcada para janeiro;
2- Evento em comemoração aos 25 anos do Consórcio, no dia 17/12, às 19h, no Teatro
Municipal de Santo André;
3- Homologação dos depósitos judiciais pelos respectivos municípios;
4- Apresentação e aprovação do calendário de feriados unificado para 2016;
5- Confirmação da próxima Assembleia para o dia 11/01/16, às 9h, com a prestação de
contas da gestão 2015 e eleição do presidente e vice-presidente.
APROVAÇÃO DOS TERMOS DE PARCELAMENTO DOS MUNICÍPIOS INADIMPLENTES E
RATIFICAÇÃO DO ORÇAMENTO 2016.
Na sequencia, o Secretário Executivo apresenta o panorama geral do orçamento 2016,
aprovado formalmente pelos prefeitos na assembleia de setembro. O valor total
previsto é de R$ 32.262.837,41, incluindo repasses dos municípios no total de R$
27.460.608,68, o parcelamento de débitos dos municípios referente ao ano de 2015 no
total de R$ 4.711.828,73 e outros rendimentos no total de R$ 90.400,00. Além disso,
está previsto o valor de R$ 31.600.000,00, referente ao repasse do governo federal no
âmbito do PAC Mobilidade, totalizando R$ 63.862.837,41. Em seguida apresenta a
distribuição do orçamento por programas já aprovado pelos Prefeitos. Na sequencia,
apresenta aos prefeitos o valor referente à inadimplência dos municípios no rateio de
2015, totalizando R$ 10.971.135,19 alem do parcelamento de 2014 ainda pendente,
no total de R$ 3.060.735,08. A dívida global soma R$ 14.031.870,27. Informa que os
municípios de São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul efetuaram o pagamento
de 2015 integralmente, restando um saldo residual do município de São Caetano
devido ao recalculo, porem já informado ao município. A proposta de parcelamento
dos débitos de 2015, já discutida e pactuada junto aos municípios de Santo André,
Mauá, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires foi de parcelamento em 36 meses, entre os
anos de 2016 e 2018, e para o município de São Caetano do Sul em 12 meses dado o
valor pendente. O município de Diadema enviou na semana anterior uma proposta
para parcelamento em 60 meses. Com a palavra, o Prefeito Lauro Michels informa que
foi feito um estudo financeiro e que não é possível efetuar o pagamento no prazo
pactuado pelos demais municípios, em função da grave crise financeira de Diadema,
mantendo a posição de parcelamento em 5 anos. Após ampla discussão entre os
prefeitos presentes, e não havendo aprovação da Assembleia para o parcelamento em
60 meses, o Prefeito Lauro Michels manifesta que irá retomar a questão junto à sua
equipe de governo para que se reavalie a alternativa de parcelamento em 36 meses,
equiparando-se assim aos demais municípios inadimplentes.
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 11 horas,

4

convidando a todos para a inauguração do novo equipamento a ser gerenciado pelo
Consórcio, o Centro Regional de Formação em Segurança Urbana. A presente 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 14 de dezembro de 2015.
Prefeitos presentes na 69ª 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 GRANA
Prefeito do Município de Santo André

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
69ª Assembleia Geral Ordinária do Consórcio Intermunicipal Grande ABC.
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