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33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC
03 de dezembro de 2012
Ao terceiro (03) dia do mês de dezembro de dois mil e doze (2012), na sede do
Consórcio Intermunicipal Grande ABC, Av. Ramiro Colleoni, nº 05, Vila Dora, Santo
André, às 10 horas, realizou-se a Trigésima Terceira Reunião Ordinária, com a
presença do Excelentíssimo Presidente do Consórcio e Prefeito de Rio Grande da
Serra, Adler Alfredo Jardim Teixeira, do Excelentíssimo Vice Prefeito do Município
de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, do Excelentíssimo Vice Prefeito do
Município de São Caetano do Sul, Walter Figueira Junior, do Excelentíssimo Prefeito
do Município Diadema, Mário Reali, da Excelentíssima Vice Prefeita do Município
de Santo André, Dinah Zekcer, do Excelentíssimo Prefeito do Município de Mauá,
Oswaldo Dias, e do Excelentíssimo Prefeito do Município de Ribeirão Pires, Clovis
Volpi. Presentes os assessores regionais de São Bernardo do Campo, Mauá, Ribeirão
Pires e Rio Grande da Serra. INÍCIO – O Presidente iniciou os trabalhos
cumprimentando e agradecendo a presença de todos. Seguindo a pauta, colocou
em aprovação a ata da 32ª Reunião Ordinária, atendendo ao disposto no estatuto
vigente e assinatura do documento. Dando sequencia na reunião, apresentou a
pauta para discussão. INFORMES – o Presidente relata o pedido da Agencia de
Desenvolvimento Econômico Grande ABC, solicitando reserva financeira para
realização da 3º Feira Industrial Serviços e Negócios Grande ABC prevista para o ano
de 2013. O Presidente informa que a solicitação foi registrada e a decisão caberá
aos próximos prefeitos, que assumirão a gestão 2013/2016. Em seguida, o
Secretário apresenta o vídeo da reportagem sobre o Projeto Carona Solidária,
apresentada pela TV Globo, no jornal RADAR SP. Em seguida, o Secretário apresenta
o balanço das atividades (documento anexo) realizadas pelo Consórcio, durante o
ano de 2012. No Eixo Infraestrutura, o GT Mobilidade desenvolveu o Plano de
Mobilidade Regional, por meio de convênio com o Governo Estadual, no âmbito da
Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, com o
valor de R$ 1.000.000,00 (sendo R$ 800.000,00 do Gov. Estadual e R$ 200.000,00
contrapartida do Consórcio. Atualmente está na etapa do Diagnóstico. Deu
continuidade à nova fase da Campanha Travessia Segura, com a contratação de
esquetes teatrais de rua para atuar nas sete cidades do ABC, perfazendo um total
de 360 apresentações, distribuídas proporcionalmente conforme a população. A
Campanha, que teve início em 21 de dezembro de 2012, já apresenta redução de
cerca de 16,5% no número de mortes por acidentes de trânsito no Grande ABC em
comparação com o ano anterior. (Fonte: dados SSP-SP - comparativo homicídio
culposo - janeiro a agosto de 2011 / 2012). Realizou a Pesquisa de Opinião quanto à
implantação do Rodízio no ABC. Foi consultado um universo de 1500 pessoas,
distribuídas pelas cidades de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e
Mauá, no mês de julho de 2012. Deste universo pesquisado, 46% são contra a
adoção do rodízio nos moldes da medida aplicada em São Paulo; a maioria dos que
responderam, justificam que não há necessidade, ou a medida não resolveria o
problema da mobilidade. 40% são a favor, justificando que melhoraria o trânsito, e
os demais ou são indiferentes ou não sabem / não responderam. E a Sincronização
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Semafórica: no meio de ano, o Ministério das Cidades abriu chamamento de
propostas relativas à emendas parlamentares. O Deputado Federal José de Filippi
destinou cerca de R$ 493.100,00 para proposta de Sincronização Semafórica em
pontos críticos na Região do Grande ABC. Estágio atual: a proposta foi inserida no
SICONV e aguarda aprovação. GT Planejamento Urbano e Defesa Civil: Planos
Municipais de Redução de Riscos para as cidades de Santo André, Ribeirão Pires, Rio
Grande da Serra e Carta de Susceptibilidades de São Caetano do Sul. A partir da
proposta do Programa Regional de Redução de Riscos, que consiste na revisão e
atualização do mapeamento de áreas de risco dos sete municípios, cursos de
capacitação para técnicos das Prefeituras e planos e projetos para obras
emergenciais, para captação de recursos, o GT e o Consórcio deliberaram pela
contratação do IPT para desenvolvimento dos Planos Municipais de Redução de
Risco das cidades que ainda não o possuem como etapa preliminar para
desenvolvimento do PRRR. Diversos projetos de estabilização de encostas, nos
municípios de São Bernardo do Campo, Diadema e Mauá foram encaminhados ao
Governo Federal para pleito de recursos do Plano Nacional de Gestão de Riscos e
Respostas a Desastres Naturais. (PAC - 2 - Prevenção). Etapa atual, aguardando
aprovação pelo Ministério das Cidades. Realização de parceria com a Universidade
Federal do ABC para capacitação dos técnicos das Defesas Civis e Planejamento
Urbano, envolvidos com o tema de áreas de risco, em curso de extensão
denominado: Gestão de Riscos Geológicos em Ambiente Urbano: Escorregamentos
e Processos Correlatos. Destaca-se como foco principal do programa gerar
conhecimento científico e tecnológico sobre os desastres naturais, promovendo a
articulação entre pesquisas científicas, tecnológicas e políticas públicas na Região
do Grande ABC. GT Defesa Civil - os municípios do ABC estão entre as 168 cidades
brasileiras monitoradas pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de
Desastres Naturais (Cemaden), órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação (MCTI), instalado em Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo. Desde
fevereiro as Defesas Civis recebem alertas de emergência, classificados em quatro
níveis de risco: leve, moderado, alto e muito alto. No Eixo Assistência Social,
Inclusão Social e Direitos Humanos, o GT Gênero/Conselho Gestor Casa Abrigo –
realizou a reforma das Casas do Programa Casa Abrigo Regional Grande ABC
propiciando qualidade e integralidade na política de abrigamento. O Folder Regional
Contra a Homofobia - o evento visou fomentar as políticas regionais que buscam a
superação dos comportamentos homofóbicos e a garantia do respeito à diversidade
sexual. O Curso "A CONQUISTA DA CIDADANIA LGBT - A POLÍTICA DA DIVERSIDADE
SEXUAL NO ESTADO DE SÃO PAULO". O Seminário "SAÚDE REPRODUTIVA E
VIOLÊNCIA SEXUAL NAS SETE CIDADES" objetivou informar e debater os marcos
legais para a garantia da saúde e autonomia reprodutiva das mulheres, com
destaque para a implantação de serviços de atenção à violência sexual no Grande
ABC. A "DILIGÊNCIA REGIONAL DO GRANDE ABC - OITIVA DA CPMI DA VIOLÊNCIA
CONTRA AS MULHERES" - objetivou coletar informações sobre as realidades locais,
mapear os problemas e diagnosticar as necessidades do atendimento para traçar
um melhor diagnóstico da situação, visto que a CPMI investigou a aplicação da Lei
11.340/06 (Lei Maria da Penha) no Brasil. O Seminário "DIREITOS DAS LÉSBICAS E
ENFRENTAMENTO À LESBOFOBIA" - teve como objetivo debater as políticas
públicas e o enfrentamento à violência contra as mulheres lésbicas. O Seminário “O
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PAPEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO FRENTE À LEI MARIA
DA PENHA" - integrando as atividades relativas ao Dia Internacional de Combate à
Violência contra as Mulheres (25/11) e da Campanha Nacional da Secretaria
Nacional de Políticas para as Mulheres “Compromisso e Atitude pela Lei Maria da
Penha – A lei é mais forte”, o seminário teve a intenção de aproximar o Grande ABC
da Campanha Nacional na busca por caminhos para a efetivação da Lei 11.340/06.
GT Criança Prioridade I - Curso "CICLO DE EDUCAÇÃO FISCAL PARA CONSELHEIROS
DE POLÍTICAS PÚBLICAS" - teve como objetivo fornecer conhecimento sobre a
função socioeconômica dos tributos, discutir o papel dos conselhos municipais e
proporcionar práticas de cidadania com ênfase no controle social dos gastos
públicos. PPCAAM/ABC - foi implantado com intuito de preservar a vida de crianças
e adolescentes, garantindo vínculos familiares e afetivos, bem como a inserção
social segura e serviu de aporte ao PPCAAM/Estadual. GT Assistência Social - Curso
"FORMAÇÃO REGIONAL CONTINUADA" - foram iniciados os procedimentos para a
execução do curso para gestores, coordenadores e técnicos dos serviços do SUAS Sistema Único de Assistência Social. Além do processo de contratação da Entidade
para ministrar o curso, foram realizados, dentro da dinâmica da Formação, o
SEMINÁRIO DE LANÇAMENTO DO CURSO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA PARA
PROFISSIONAIS OPERADORES DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SETE
MUNICIÍPIOS DO GRANDE ABC e o seminário "A GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL A NIVEL NACIONAL E OS COMPROMISSOS E DESAFIOS DOS
MUNICÍPIOS PARA A SUA CONSOLIDAÇÃO". GT Pessoa com Deficiência - IV BIKENIC INCLUSIVO DO GRANDE ABC - o objetivo da ação é dar empoderamento às
pessoas com deficiência através da superação de barreiras físicas e da inserção
social e familiar vislumbradas por meio de um passeio ciclístico adaptado e do
tradicional piquenique compartilhado. GT Igualdade Racial
- I SEMINÁRIO DE
MONITORAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DAS LEIS 10.639/03 E 11.645/08 NO
GRANDE ABC - teve objetivo de promover a problematização dos desafios que
comprometem a implementação das referidas leis, que instituem a obrigatoriedade
do ensino da história e da cultura afro-brasileira e dos povos indígenas no cotidiano
escolar, bem como estimular os gestores das unidades educacionais na busca de
soluções para a valorização da diversidade étnico-racial. I ENCONTRO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL NAS POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA
IGUALDADE RACIAL NO GRANDE ABC - teve como objetivo promover a discussão do
controle social e a participação popular na formulação, implementação e avaliação
das políticas públicas de promoção da igualdade racial na região do Grande ABC. GT
Direitos Humanos DEBATE SOBRE VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL - objetivou fomentar
a discussão sobre o atendimento dos usuários dos serviços públicos e da
necessidade de uma permanente capacitação dos profissionais para garantir um
atendimento digno, assegurando o respeito e a concreta prática da cidadania.
"Seminário “DIREITOS HUMANOS COMO INSTRUMENTO TRANSVERSAL DAS
POLÍTICAS PÚBLICAS”. Promover e debater a política de Direitos Humanos abordada
no PNDH 3 – Programa Nacional de Direitos Humanos 3 – e sua aplicação na Região
do Grande ABC. O evento contou com a presença da Ministra de Direitos Humanos
da Presidência da República MARIA DO ROSÁRIO NUNES. GT Políticas de Juventude
CRIAÇÃO DO GT POLÍTICAS DE JUVENTUDE - com intuito de promover políticas
públicas específicas de juventude, o Consórcio Intermunicipal Grande ABC aprovou

3

Consórcio Intermunicipal Grande ABC

a criação do GT Políticas de Juventude. Eixo Desenvolvimento Econômico, o GT
Desenvolvimento Econômico - Projeto com ABDI/MDIC e Reconversão Industrial
visa o Desenvolvimento de fornecedores da Cadeia de Petróleo e Gás, esta sendo
desenhado pela ABDI para a região do grande ABC. E uma das prioridades da Lista
para o Governo federal. Apex/Peiex - O projeto tem a finalidade de promover a
melhoria de competitividade de empresas industriais, com foco nos sistemas
produtivos, e possível continuidade relacionada à capacidade de inserção no
mercado externo; até o momento estão sendo atendidas 39 empresas da região.
Não há contrapartida financeira do Consórcio ou das empresas, que devem se
comprometer a realizar ao menos uma implantação de melhoria com base nas
ações resultantes do diagnóstico. Projeto FOCEM - Projeto com recursos do Fundo
de Convergência Estrutural do Mercosul, visa ampliar a densidade da cadeia
produtiva através da maior competitividade de pequenas empresas dos setores de
autopeças e ferramentaria. Contempla 100 empresas nos países do Mercosul,
sendo 45 empresas brasileiras. O Grande ABC deverá participar com 30 empresas,
cujo processo de seleção está sendo finalizado a partir do edital divulgado
conjuntamente pelo Consorcio e pela ABDI. Não há contrapartida financeira do
Consorcio ou das empresas. GT Trabalho e Renda - PED - contempla convenio com
a Fundação Seade, do governo estadual, para a divulgação dos dados mensais da
Pesquisa de Emprego e Desemprego na região do Grande ABC, visando qualificar as
ações regionais voltadas ao desenvolvimento econômico e a geração de emprego e
renda. O Consórcio é parte integrante, responsável pela contrapartida, no Convênio
da Coopcent com o Governo Federal - SENAES/MTE _ “Fortalecimento dos
Catadores e Catadoras e Ampliação da Coleta Seletiva no Grande ABC”. O projeto
tem como objetivo o fortalecimento de cooperativas e associações da COOPCENT
ABC e das equipes dos governos municipais para consolidar os processos de
economia solidária e coleta seletiva com a inclusão dos catadores/as avulsos ainda
não organizados do ABC, nas políticas públicas de limpeza urbana. O projeto irá
capacitar 800 catadores bem como os técnicos municipais em 3 anos através de
oficinas, cursos, seminário. Plano Regional de Qualificação Profissional - Refere ao
estudo das necessidades do mercado de trabalho na região visa identificar quais os
cursos de qualificação profissional devem ser realizados. Até o momento já foi
realizado um levantamento destas informações para posteriormente traçar
estratégias da criação do programa de qualificação. GT Turismo - Folder Regional
Turismo Pedagógico - Formatação e desenvolvimento unificado dos locais para
visitação dos 7 municípios para maior divulgação da região. Eixo Educação, Cultura e
Esportes, o GT Cultura - Virada Cultural- Apresentou o projeto inédito no país ação
de (teatro, shows) realizados simultaneamente na região como o Grande ABC. ABC
Dança - Palestras Gratuitas cedidas pelo Governo Estadual com o tema de Dança.
Eixo Desenvolvimento Urbano e Gestão Ambiental, o GT Meio Ambiente Negociação com a Secretaria de Meio Ambiente para tornar mais ágil e eficaz o
Licenciamento em APRMS. O Eixo Institucional, Programa Consórcio Sustentável –
Planejamento de ações sustentáveis 2012, com metas de redução no consumo de
energia, água, recursos naturais e conscientização ambiental dos funcionários e
visitantes. Adoção do guia de boas práticas entre os funcionários, treinamento dos
funcionários da limpeza, aquisição de coletores e lixeiras para destinação dos
resíduos para coleta seletiva, placas indicativas nos interruptores, aquisição de
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canecas e ecopos, realização de projeto de Cisterna para aproveitamento das águas
pluviais para rega e lavagem da garagem da sede do Consórcio, implantação do
Programa Compras Públicas Sustentáveis. As compras públicas sustentáveis e a
licitação sustentável é uma solução para integrar considerações ambientais em
todos os estágios do processo da compra com o objetivo de reduzir impactos à
saúde humana, ao meio ambiente. O programa determina que todas as
compras/contratações passem por análise de critérios ambientais para escolha dos
produtos e serviços. O levantamento de produtos com aspectos ambientais
positivos é realizado tanto para compras de rotina como nas contrações por
licitações, através da elaboração de editais sustentáveis. O Informativo do Cedoc
nasce com a proposta de espaço de disseminação de conhecimentos variados, que
reúne curiosidades e novidades diversas sobre as políticas públicas e sociais da
Região do Grande ABC. Seu formato compacto facilita a leitura e dispensa
impressão, contribuindo para o Programa “Consórcio Sustentável”. A inauguração
do espaço do Centro de Documentação e Memória do Consórcio, em dezembro de
2011, foi o pontapé inicial no serviço de processamento técnico de seu acervo. O
Consórcio adquiriu um software para a criação do banco de dados, possibilitando a
catalogação de suas obras que serão disponibilizadas para consulta a partir de
março de 2013. Treinamentos - os funcionários do Consórcio foram submetidos a
cursos e treinamentos, tais como: redação oficial; capacitação para ambientação do
SICONV (Sistema de Convênios); controle interno do TCE-SP; capacitação em
contabilidade aplicada ao setor público; compras sustentáveis; curso de formação
de moderadores; entre outros. Instalação do Conselho Consultivo no Consórcio,
com a participação da sociedade civil. A diretora de Programas e Projetos, Solange
Ferrarezi, informa também a implantação do Programa Carona Solidária e o
PROCON Regional. O Secretário finaliza sua apresentação, agradecendo a todos. Em
seguida, o Prefeito de Mauá, Oswaldo Dias, agradece a todos e fala da importância
do Consórcio para a região e dos projetos que ajudaram em sua gestão, como por
exemplo, a ligação da Jacu-Pessego, (Rodoanel). O Prefeito de Diadema, Mario
Reali, agradece a todos e fala da importância do Consórcio, ressaltando ser um
espaço para o desenvolvimento da região, que aproxima os prefeitos do centro dos
debates. O Prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi, também compartilha o
sentimento de amadurecimento político do Consórcio. A Vice Prefeita de Santo
André, Dinah Zekcer, fala da importância dos encontros e agradece a todos.
ENCERRAMENTO Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por cumprida a
pauta, agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião, às 12h00, cuja ata,
após lida e achada conforme, vai assinada pelos membros da Assembléia Geral. Eu,
João Ricardo Guimarães Caetano, Secretário Executivo do Consórcio, digitei, conferi
e assino abaixo.-.-.-.- Região do Grande ABC, em 03 de dezembro de 2012.
Prefeitos signatários, presentes na 33ª Reunião Ordinária da Assembléia Geral.

ADLER ALFREDO JARDIM TEIXEIRA
Presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC
Prefeito do Município de Rio Grande da Serra
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DINAH ZEKCER
Vice Prefeita do Município de Santo André

LUIZ MARINHO
Prefeito do Município de São Bernardo do Campo

WALTER FIGUEIRA JUNIOR
Vice Prefeito do Município de São Caetano do Sul

MÁRIO REALI
Prefeito do Município de Diadema

OSWALDO DIAS
Prefeito do Município de Mauá

CLÓVIS VOLPI
Prefeito do Município de Ribeirão Pires

JOÃO RICARDO GUIMARÃES CAETANO
Secretário Executivo da Presidência

Nota: Abaixo da linha supra não fazem parte quaisquer termos constantes na Ata da
33ª Reunião Ordinária da Assembléia Geral do Consórcio Intermunicipal Grande
ABC.
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