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ATA DA 34ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE
ABC – 27 de maio de 2020.
Aos vinte e sete dias do mês de maio do ano de 2020, na sede do Consórcio Intermunicipal
Grande ABC, situada à Av. Ramiro Colleoni nº 05, Vila Dora, Santo André, às 14 horas e 16
minutos, realizou-se por meio de videoconferência a Trigésima Quarta Assembleia Extraordinária,
presidida pelo Excelentíssimo Vice-Presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC e Prefeito
do município de Diadema, LAURO MICHELS, com as presenças dos Senhores Prefeitos dos
municípios de Santo André, PAULO HENRIQUE PINTO SERRA, de São Bernardo do Campo,
ORLANDO MORANDO JUNIOR, de São Caetano do Sul, JOSÉ AURICCHIO JUNIOR, e de Ribeirão
Pires, ADLER ALFREDO JARDIM TEIXEIRA. Participaram também o senhor Secretário Executivo do
Consórcio, EDGARD BRANDÃO JUNIOR, que lavrou a presente ata, e os senhores Diretor
Administrativo e Financeiro do Consórcio, CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVA, e o Diretor de
Programas, Projetos e Banco de Dados do Consórcio, GIOVANNI ROCCO NETO. INÍCIO – O
Secretário Executivo iniciou a Assembleia cumprimentando a todos e agradecendo a presença.
Abriu para discussão dos andamentos após coletiva do Governo do Estado. O Prefeito Paulo Serra
sugeriu que façam uma coletiva, de forma conjunta, apontando as inconsistências nos critérios
para manter o ABC como zona vermelha. Ele entende que todos os Prefeitos devem se manifestar
juntos. O Diretor Giovanni disse que a equipe do Consórcio está fazendo um levantamento desses
critérios para apresentar também as Prefeitos. O Prefeito Paulo Serra disse que também já
solicitou uma análise dos dados de Santo André e do ABC. Na opinião dele, não faz sentido ser
uma zona diferente da capital. Os Prefeitos Kiko e Auricchio acham que o principal ponto é
questionar o porquê da Capital ficar como zona 2, laranja, pois não faz sentido. O Prefeito Paulo
Serra entende que São Paulo não vai voltar atrás. O Prefeito Auricchio concorda com o Prefeito
Paulo Serra no sentido de fazer uma manifestação coletiva, mas é necessária uma proposta
prática: o que vão pedir? A revisão dos critérios da capital? Ou do Grande ABC? Ou querem fazer
algo de forma independente do Estado? O Prefeito Paulo Serra entende que devem adotar uma
postura de autonomia, lançando um plano específico para o ABC na segunda ou terça-feira, pois
na capital vão abrir até shoppings. O Prefeito Orlando entende que precisam ter um cuidado, pois
não tem ciência que defenda fechar a zona metropolitana, mas não a capital; na opinião dele, os
Prefeitos podem esperar para se manifestar, pois pode ser uma questão política e até o Prefeito
Bruno Covas pode estar esperando uma decisão judicial para que a capital permaneça fechada. O
Prefeito Orlando levantou, também, que é necessário ponderar, pois quando falamos de região, o
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número aqui não é bom. Ao assumirmos a posição como região, precisaremos levar, com todo
respeito, os números de Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires “nas costas”, que são municípios que
têm menos leitos que os demais. Pontuou que esse é o critério agora, considerar o número de
leitos de enfermaria, não mais de respiradores ou somente leitos de UTI, então o Governo do
Estado pode usar essa questão quando os Prefeitos falarem de região. O Prefeito Lauro pontuou
que a disponibilização de leitos é feita pelo Estado; em Diadema, no hospital estadual, tem
somente sete leitos. O Prefeito Paulo Serra questionou ao Prefeito Orlando qual seria, então, o
posicionamento, falando da parte prática. No entendimento do Prefeito Orlando, se fizeram a
análise da cidade de São Paulo individualmente, as cidades da região metropolitana também
deveriam ser analisadas individualmente, pois não faz sentido isolar a capital. O Prefeito Orlando
entende que precisam esperar um pouco, entre hoje e amanhã, para um posicionamento coletivo.
No entanto, entende que os Prefeitos não precisam esperar para uma defesa individual. O Prefeito
de São Bernardo do Campo também pontuou que o Governo do Estado não conseguiu justificar o
porquê de separar somente a capital; também destacou que a decisão é somente a partir do dia
1º, então mudarem de hoje até sábado, pode acontecer. Disse, ainda, que ele também não se
sente confortável de flexibilizar, nesse momento, em São Bernardo do Campo. O Prefeito Paulo
Serra sugere que os Prefeitos façam uma nova reunião na sexta-feira, para dar tempo de “sentir”
como ficará. Prefeito Orlando disse que manifestar indignação é natural, mas precisam “pesar a
mão” nas críticas; concordou em marcar uma nova reunião na sexta-feira e sugere que seja às 10
horas. O Prefeito Lauro pontuou que em Diadema estão com apenas 56% de ocupação dos leitos,
mas que receberam também pacientes de São Paulo. O Prefeito Orlando pontuou que ele precisa
analisar os leitos credenciados, ao que Prefeito Lauro disse que é o Governo do Estado que
credencia, não depende dele. O Prefeito de Diadema também apontou que São Bernardo do
Campo está com muito mais leitos cadastrados, ao que os Prefeitos Orlando e Paulo Serra
esclareceram que é por conta do cadastro dos hospitais de campanha. O Prefeito Orlando disse
que, estatisticamente, a capital registrou todos os leitos de hospitais de campanha para o
tratamento da COVID-19, então por isso eles conseguiram entrar na zona laranja. O Prefeito Paulo
Serra disse que não faz sentido, realmente, mas o cuidado que tem que ter é que a região do ABC
tem cidades que não têm leitos cadastrados para atendimento à COVID-19. O Prefeito Orlando
disse que vão pegar o número de habitantes da região metropolitana e dividir pelo número de
leitos credenciados, e ai nós continuaríamos na zona vermelha; ele esclareceu que houve uma
mudança de critério para a análise. O Prefeito Auricchio disse que a fala do Orlando está clara: a
capital que está errada, não a região metropolitana. Então, ele também entende que é bom
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esperar essas 24h, até para esfriar os ânimos e ver como ficará; se questionarem nesse momento,
correm o risco de “tomar na cara” os indicadores da região. O Prefeito Auricchio endossou, então,
a decisão de se reunirem novamente na sexta-feira e só então apresentar uma decisão coletiva. O
Prefeito Paulo Serra disse que o Consórcio precisa ter uma resposta oficial à imprensa ainda hoje,
pois serão cobrados. O Prefeito Auricchio entende que hoje não vale a pena “bater” em ninguém,
talvez colocar a indignação, que vão rever os números, até porque devem ter a reunião com o
Vinholi amanhã. Os Prefeitos Paulo Serra e Orlando acham que essa agenda caiu. O Prefeito
Orlando entende que a nota deve dizer que os Prefeitos do Grande ABC foram surpreendidos, por
ficarem na zona vermelha, por isso vão analisar os critérios adotados e voltarão a se posicionar na
sexta-feira. O Prefeito Paulo Serra disse que tem também a questão de que o município que mais
testa, mais tem número de casos, pois descobrem os infectados. Os Prefeitos, então, decidiram
suspender esta Assembleia e retomar na sexta-feira, às 10 horas, ficando cada prefeito livre para
fazer suas defesas individuais até esse momento. O Prefeito Orlando pediu prudência nas atitudes,
pois não acredita que iam tomar essa medida, de adotar critérios diferentes somente para a
capital, depois do feriadão, não tem elementos. O Prefeito Auricchio pontuou que os números da
capital estão piores do que quando Espanha decretou lockdown. O Prefeito Orlando vai passar
uma sugestão de nota ao Secretário Brandao, que deve circular para todos os Prefeitos e,
posteriormente, ser divulgada coletivamente. Os Prefeitos esclareceram, também, que farão
somente a reunião na sexta-feira, sem entrevista depois.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Vice-Presidente deu por cumprida a ordem do
dia e encerrou a 34ª Assembleia Extraordinária às 14 horas e 43 minutos. A presente ata, após lida
e achada conforme, vai assinada pelos Excelentíssimos Senhores Prefeitos. Eu, Edgard Brandão
Junior, Secretário Executivo do Consórcio, digitei, conferi e assino abaixo. Região do Grande ABC,
em 27 de maio de 2020. Prefeitos presentes na 34ª Assembleia Extraordinária.

LAURO MICHELS
Vice-Presidente
Prefeito do Município de Diadema

PAULO HENRIQUE PINTO SERRA
Prefeito do Município de Santo André
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ORLANDO MORANDO JUNIOR
Prefeito do Município de São Bernardo do Campo

JOSÉ AURICCHIO JUNIOR
Prefeito do Município de São Caetano do Sul

ADLER ALFREDO JARDIM TEIXEIRA
Prefeito do Município de Ribeirão Pires

EDGARD BRANDÃO JUNIOR
Secretário Executivo
_____________________________________________________________________________
Nota: Abaixo da linha supra não fazem parte quaisquer termos constantes na Ata da 34º Assembleia Extraordinária do Consórcio Intermunicipal
Grande ABC.
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