sem texto na margem superior desta página; início da ata a partir desta linha.
ATA DA 80ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
GRANDE ABC – 05 de dezembro de 2016
Ao quinto dia do mês de dezembro do ano de 2016, na sede do Consórcio
Intermunicipal Grande ABC, situada à Av. Ramiro Colleoni, 05, Santo André (SP), às 9h,
realizou-se a Octogésima Assembleia Geral Ordinária, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de São Bernardo do Campo, LUIZ
MARINHO, e com as presenças do Excelentíssimo Senhor Prefeito de Santo André,
CARLOS GRANA, do Prefeito de São Caetano do Sul, PAULO PINHEIRO, e o Prefeito de
Diadema, LAURO MICHELS. Ausente os Prefeitos de Mauá, DONISETE BRAGA, Ribeirão
Pires, SAULO BENEVIDES e Rio Grande da Serra, LUIS GABRIEL FERNANDES DA
SILVEIRA. Presentes também os assessores regionais de São Bernardo do Campo,
Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.
INÍCIO – O Secretário Executivo, Luis Paulo Bresciani inicia os trabalhos
cumprimentando e agradecendo a presença de todos e informando que essa
assembleia encerra o quadriênio 2013/2016 e registra a presença dos Prefeitos,
assessores regionais. Informa que a pauta discutirá 2 pontos, sendo a apresentação da
prestação de contas e a informe sobre reunião do conselho de desenvolvimento
metropolitano (07/12) e as contribuições do consórcio para a elaboração do plano de
desenvolvimento urbano integrado (PDUI) da RMSP. Em seguida passa a palavra ao
Sr. Hamilton Lacerda, Diretor de Programas e Projetos para apresentação do informe
sobre o PDUI. Com a palavra, Hamilton inicia a apresentação da proposta para a
estrutura de governança interfederativa para a Grande São Paulo, elaborada em
conjunto com as prefeituras municipais de São Paulo e Guarulhos. Por determinação
do Estatuto da Metrópole (Lei Federal 13.089/2015), todas as regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas brasileiras devem desenvolver, até janeiro de 2018, os seus
respectivos PDUIs. O processo conta, atualmente, com duas contribuições para o
Caderno Preliminar de Propostas da Iniciativa, sendo uma elaborada pelo Consorcio,
em parceria com as prefeituras de São Paulo e Guarulhos, e outra produzida pela
Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano (Emplasa). As duas versões são
convergentes e complementares, contribuindo para a continuidade do processo por
parte do Conselho Metropolitano. Na Grande São Paulo, a elaboração da iniciativa teve
início em 2015 e conta com a coordenação do Conselho Metropolitano. O Estatuto da
Metrópole determina ainda que os planos diretores dos municípios que integram as
regiões metropolitanas deverão se adequar posteriormente às diretrizes dos PDUIs. No
ABC, o Plano Diretor Regional (PDR-ABC) está sendo elaborado pelo Consórcio
Intermunicipal Grande ABC, em parceria com a Universidade Federal do ABC. A
iniciativa propõe um plano unificado de diretrizes que oriente a futura revisão dos
Planos Diretores municipais na região. O objetivo é permitir o desenvolvimento de
forma integrada entre os sete municípios. Informa que existe a necessidade concreta
de construir um novo modelo de governança metropolitana, possibilitando um maior
equilíbrio para a tomada de uma decisão. A atuação do Consórcio dentro do processo
de elaboração do PDUI deixa um legado para continuidade do processo, e ressalta que
2017 será um ano muito importante para o PDUI, que deve ser necessariamente
concluído até janeiro do ano seguinte. A nossa contribuição visa a um planejamento de
médio e longo prazo, que já é uma característica do Consórcio, proporcionando uma
melhor gestão dos recursos públicos. Encerra informando que Reunião do Conselho de
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Desenvolvimento da Região Metropolitana de São Paulo, no auditório da Emplasa, dia
07/12, das 9h às 12h, onde serão apresentadas as diretrizes para a continuidade da
elaboração do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUI).

No próximo ponto de pauta, o Secretário Executivo passa ao ponto de pauta sobre
PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016. Inicia agradecendo a todas as entidades da sociedade
civil e parceiros do consorcio ao longo desses 4 anos, aos gestores municipais, grupos
de trabalho e comitês de programa. Agradece também a equipe interna do Consorcio,
Diretores atuais e que passaram no Consorcio no decorrer destes anos. E por fim aos
Prefeito Luiz Marinho e aos demais prefeitos pela confiança depositada em toda a
equipe. Inicia sua apresentação da prestação de contas do quadriênio 2013-2016. Nos
últimos quatro anos, o Consórcio ampliou e fortaleceu sua capacidade técnica e de
formulação e planos regionais estratégicos, visando à captação de recursos. Destaca a
execução do Plano Plurianual Regional (PPA) Participativo (2014-2017) como a
principal marca do quadriênio. Somos o primeiro consórcio público a desenvolver um
plano plurianual. Das 64 iniciativas prioritárias do PPA, 51 ações estão concluídas ou
em andamento. O PPA Regional apontou cinco desafios: infraestrutura regional;
desenvolvimento urbano e gestão ambiental; desenvolvimento econômico regional;
inclusão social e direitos humanos; e gestão e administração, que foram divididos em
11 programas. Entre as realizações do Consórcio nos últimos quatro anos, Bresciani
citou a organização de 1.211 eventos ou atividades, a participação de 1.073 guardas
civis municipais (GCMs) em cursos de formação no Centro de Formação Regional em
Segurança Urbana (CRFSU), o abrigamento de 501 mulheres e crianças nas duas casas
mantidas pela entidade por meio do Programa Casa Abrigo Regional Grande ABC, a
promoção de 18 audiências públicas, além do desenvolvimento de 11 programas e 10
comitês, sete planos ou diagnósticos regionais concluídos ou em desenvolvimento,
entre outras iniciativas. Em mobilidade urbana, destaca a elaboração do Plano
Regional e do Plano de Investimentos em Mobilidade, que possibilitaram a captação de
recursos federais, por meio do PAC Mobilidade, de R$ 31,6 milhões para o Consórcio.
Outra ação importante é a Campanha Travessia Segura, reforçada com a participação
do personagem Mister Mão. Entre 2012 e 2015, ocorreu uma queda no número de
acidentes de trânsito com e sem vítimas e de atropelamentos. Para a drenagem
urbana, o Consórcio desenvolveu o Estudo Regional de Macro e Microdrenagem, com
259 intervenções previstas. No segmento de resíduos sólidos, a entidade produziu o
Plano Regional de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, com custo estimado de R$ 1
bilhão para implementação, incluindo triagem e coleta, a Operação Obra Limpa, que
cadastrou 71 empresas na região, e o estímulo ao fortalecimento das cooperativas de
catadores, por meio do apoio institucional à Cooperativa Central de Catadores e
Catadoras de Materiais Recicláveis do Grande ABC (Coopcent). Em relação aos riscos
urbanos e ambientais, o Consórcio realizou a remoção preventiva de 553 famílias em
áreas de risco iminente, utilizando recursos municipais e estaduais para o auxílioaluguel. Outra ação foi a criação da Subcomissão Regional de Prevenção, Preparação e
Resposta Rápida a Emergências Ambientais com Produtos Químicos Perigosos (P2R2),
instalada na última assembleia de prefeitos e que permanece. O Diagnóstico
Habitacional Regional, também realizado por iniciativa do Consórcio, apontou um
déficit de 230 mil moradias. Neste segmento, a ação prioritária é o Plano Diretor
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Regional, que está sendo desenvolvido pela Universidade Federal do ABC, de maneira
articulada com o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da Região
Metropolitana de São Paulo. O desenvolvimento econômico e o turismo da região
ganharam estímulo por meio de parceria com a Agência de Desenvolvimento
Econômico do Grande ABC e apoio a eventos como o Circuito Regional do Cambuci, o
Congresso Brasileiro de Turismo Industrial, o ABC Fashion e o ABC da Gastronomia. O
Consórcio também realizou a contratação de consultoria da Fundação Certi para a
implantação do Parque Tecnológico em Santo André, como parte do projeto do Polo
Tecnológico do Grande ABC. No último quadriênio, o Consórcio desenvolveu ainda o
Plano Regional de Educação e deu início às reuniões públicas preparatórias ao Plano
Regional de Cultura. Na área da saúde, o Consórcio promoveu ações de
conscientização sobre os cuidados com a gripe influenza A causada pelo vírus H1N1 e
iniciativas regionais de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue,
zika vírus e febre chikungunya, com nova fase em andamento. Aproveitamos para
fazer o convite para a ação regional do próximo sábado, dia 10, na região de divisa
entre Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A concentração será
na esquina da Avenida Lauro Gomes com a rua Jacquey, em São Bernardo, a partir das
9h. Em relação ao balanço de mídia, em 2016 teve o total de 2253 inserções, e na
media de 2013/2016 de 1975 inserções. Destaca as publicações especiais do consorcio:
Revista PPA Regional 2014/17, Caderno 25 Anos do Consorcio, Revista 2013-2016,
Cartilhas Regionais e o novo site do Consorcio. Com relação ao quadro orçamentário:

E o acompanhamento da execução do PPA Regional:
Orçamentos (Rateio)
Receitas Recebidas (Próprias)
Receitas Recebidas (Rec.Federais)
Despesas Liquidadas

2014
19.703.694,00
16.672.031,67
8.319.061,98

2015
25.296.499,15
16.503.752,33
15.843.057,81

2016
27.460.608,68
18.063.206,92
3.681.179,83
18.960.131,95

Total PPA-R
72.460.801,83
51.238.990,92
3.681.179,83
43.122.251,74

Reforça que o orçamento do Consorcio foi aprovado em R$26.654.436,00.
Em seguida agradece novamente a assembleia de prefeitos todo apoio e também aos
assessores regionais e equipe do consorcio.
Por fim, o Secretário Executivo convida para a mesa o Presidente Luiz Marinho,
Prefeito Lauro, Prefeito Carlos Grana, Prefeito Paulo Pinheiro, o assessor regional
Sergio Mathias representando o Prefeito Gabriel Maranhão, o assessor regional Ailton
Gomes representando o prefeito Saulo Benevides, o Sr. Afonso representando o
Prefeito Donisete Braga. Informa que na saída todos receberão o exemplar da revista
2013/2016. E entregaremos simbolicamente 4 certificados em forma de
agradecimento pela contribuição ao consorcio e informa que esse certificado também
será disponibilizado no site do consorcio a todos os membros dos grupos de trabalho e
comitês de programa. Em seguida convida a Sra. Andrea Brisida para receber o
certificado representando os grupos de trabalho. Na sequencia convida o servidor
Marcos Higuti, representando todos os servidores do consorcio. A Sra. Debora Diogo,
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representando os comitês de programa. E o Sr. Everton Marcelo Campos,
representando os programas do Consorcio. Em seguida passa a palavra do Presidente
Luiz Marinho que inicia cumprimentando a todos os amigos presentes, prefeitos,
parceiros, representantes da sociedade civil e imprensa. Agradece aos prefeitos,
coordenadores, secretários, membros dos grupos de trabalho, os servidores do
consorcio, os companheiros da Agencia de Desenvolvimento Econômico do Consorcio
e parceiros da Caixa. Relata brevemente que o Consórcio tem apresentado, ao longo
dos seus 26 anos, mas em particular nesse último período, uma grande evolução na
constituição de políticas públicas e governança regional. Somos hoje a grande
referência nacional de governança. Defende a continuidade do trabalho desenvolvido
conjuntamente pelas equipes técnicas do Consórcio e das prefeituras, por meio dos
Comitês de Programa e Grupos de Trabalho, responsáveis pela entrega de Planos
Regionais já concluídos, como os de Mobilidade, Resíduos Sólidos, Drenagem,
Educação e Habitação. Fala também sobre um desafio futuro, o Consórcio também
tem a tarefa de dar sua contribuição para a Região Metropolitana, alertando que um
passo adiante na governança metropolitana dependerá muito mais da vontade política
do Governo do Estado do que dos prefeitos e municípios chamados a colaborar. O
aprendizado da gestão regional no período 2013 - 2016 foi marcado pela maturidade.
Muitas vezes, nós temos demandas que são dificílimas e, dentro de um processo em
que é preciso interagir com as várias cidades, se não houver tolerância, a busca, a
determinação e a solução não se concretizam. Nós observamos que tivemos um
grande avanço, e o desejo é que as coisas continuem. Temos a certeza de que é
preciso que o Consórcio dê sequência a esse processo, e não permita que se perca o
histórico, a memória e a dedicação consolidados nesse período. Termina agradecendo
novamente a todos e desejando um ano de 2017 muito produtivo a todos.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente Luiz Marinho 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 05 de dezembro de 2016.
Prefeitos presentes na 80ª Assembleia Geral Ordinária.

LUIZ MARINHO
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
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LAURO MICHELS
Prefeito do município de Diadema

LUIS PAULO BRESCIANI
Secretário Executivo da Presidência
_______________________________________________________________________
Nota: Abaixo da linha supra não fazem parte quaisquer termos constantes na Ata da
80ª Assembleia Geral Ordinária do Consórcio Intermunicipal Grande ABC.
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