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ATA DA 37ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE
ABC – 08 de junho de 2020.
Aos oito dias do mês de junho do ano de 2020 , às 14 horas e 06 minutos, realizou-se, por meio de
videoconferência, a Trigésima Sétima Assembleia Extraordinária, presidida pelo Excelentíssimo
Presidente do Consórcio Intermunicipal Grande ABC e Prefeito do município de Rio Grande da
Serra, LUÍS GABRIEL FERNADES DA SILVEIRA, com as participações 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, de Diadema,
LAURO MICHELS, de Mauá, ÁTILA JACOMUSSI, e de Ribeirão Pires, ADLER ALFREDO JARDIM
TEIXEIRA. Participaram também os senhores Diretor Administrativo e Financeiro do Consórcio,
CARLOS EDUARDO ALVES DA SILVA, o Diretor Jurídico, CARLOS EDUARDO DA SILVA, o Diretor de
Programas, Projetos e Banco de Dados do Consórcio, GIOVANNI ROCCO NETO, e o Secretário
Executivo, EDGARD BRANDÃO JUNIOR, que lavrou a presente ata. INÍCIO – O Presidente iniciou a
Assembleia cumprimentando a todos e agradecendo a presença de todos. Passou a palavra ao
Secretário Executivo, para apresentação da minuta do Ofício ao Governador.
Preparação de Ofício para o Governador
O Secretário apresentou o texto, informando que já foi validado pelo Secretário de Saúde do
município de São Bernardo do Campo, Dr. Geraldo Reple, e passou a palavra a ele, para explicações.
O Dr. Geraldo informou que foi discutido, com os demais Secretários de Saúde, que o Governo do
Estado considera os números que estão no portal do Censo COVID-19, mas lá tem um erro de
informação da região do Grande ABC; também tem a questão dos leitos dos hospitais privados,
pois no portal só estão informados os leitos ocupados, então é por isso que a ocupação está em
100%. O Dr. Geraldo informou que os Secretários já conversaram com os Hospitais Particulares,
para que eles informem os leitos disponíveis, então atualizando este número, melhoraria um pouco
os índices da região do ABC. O Secretário esclareceu que o que estamos solicitando ao Governo do
Estado é que possamos inserir esses dados atualizados no portal, pois poderíamos obter índices
melhores. O Dr. Geraldo Reple também informou que às 17 horas, os Secretários terão uma
reunião para entender como é preenchido esse Censo e saber como operar melhor. O Prefeito
Gabriel perguntou se, com essa atualização, o Grande ABC passaria para a fase laranja ou amarela,
ao que o Dr. Geraldo informou que, se conseguirmos sair do vermelho, incialmente iriamos para o
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laranja, com grandes chances de ir para o amarelo, pois não é possível “saltar” uma faixa, a
mudança é feita de maneira escalonada. O Prefeito Auricchio questionou se nessa reunião já
saberão se eles vão aceitar revisar os dados, ao que Dr. Geraldo explicou que não, que a reunião
será apenas de instrução de como usar a ferramenta. A Dra. Regina, Secretária de Saúde de São
Caetano do Sul, e Dr. Márcio Pires, Secretário de Saúde de Santo André, informaram que o Estado
já aceitou a retificação dos dados a partir do dia 02 de junho, então o que o Ofício vai solicitar é que
eles façam a abertura para corrigir do dia 24 de maio até os dias atuais. A Dra. Regina apontou que
os leitos comprados por Diadema não são cadastrados pelo município, mas sim pelo Estado, então
também precisam corrigir esses dados. O Dr. Geraldo informou que o Secretário de Saúde de
Diadema também já está verificando isso. O Prefeito Lauro ressaltou que já tinha passado essa
informação em Assembleia, ao que Dra. Regina informou que os lançamentos são feitos pelo
Estado. O Prefeito Lauro perguntou se teremos hoje a resposta sobre a autorização de corrigir os
dados, ao que o Dr. Geraldo esclareceu que essa reunião que farão hoje não é com quem tem
autonomia para autorizar, trata-se apenas de uma reunião de orientação. O Prefeito Lauro lembrou
que o Secretário Marco Vinholi viria para aqui no sábado, mas como desmarcou, poderiam tentar
uma agenda com ele e aproveitar para apresentar essa questão. O Dr. Geraldo esclareceu que esse
Ofício tem urgência, pois se eles conseguirem essa autorização ainda hoje, os Secretários precisam
fazer as inserções ainda hoje para poder discutir amanhã no Comitê. O Prefeito Paulo Serra sugere
pedir uma reunião com o Vice-Governador, com o que o Prefeito Lauro concordou. O Prefeito
Orlando sugeriu pedir uma agenda ao Secretário Vinholi ainda hoje, mesmo que por
videoconferência. O Prefeito Lauro disse que a sugestão é boa, podem apresentar esse Ofício para
ele ainda hoje. Os Prefeitos autorizaram o envio do Ofício ao Dr. Geraldo Reple, para dar
andamento às tratativas. O Secretário Executivo informou que o Ofício foi encaminhado ao Dr.
Geraldo, com todas as assinaturas, exceto do Prefeito Átila, que assinará posteriormente. O
Prefeito Orlando informou que já teve a confirmação do Secretário Marco Vinholi e a reunião será
ainda hoje; tão logo ele tiver a informação do horário, passará ao Secretário Executivo para que
informe aos demais Prefeitos.
ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente deu por cumprida a ordem do dia e
encerrou a 37ª Assembleia Extraordinária às 14 horas e 55 minutos. A presente ata, após lida e
achada conforme, vai assinada pelos Excelentíssimos Senhores Prefeitos. Eu, Edgard Brandão
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Junior, Secretário Executivo do Consórcio, digitei, conferi e assino abaixo. Região do Grande ABC,
em 08 de junho de 2020. Prefeitos presentes na 37ª Assembleia Extraordinária.

LUÍS GABRIEL FERNADES DA SILVEIRA
Presidente
Prefeito do Município de Rio Grande da Serra

LAURO MICHELS
Vice-Presidente
Prefeito do Município de Diadema

PAULO HENRIQUE PINTO SERRA
Prefeito do Município de Santo André

ORLANDO MORANDO JUNIOR
Prefeito do Município de São Bernardo do Campo

JOSÉ AURICCHIO JUNIOR
Prefeito do Município de São Caetano do Sul

ÁTILA JACOMUSSI
Prefeito do Município de Mauá

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 37º Assembleia Extraordinária do Consórcio Intermunicipal
Grande ABC.
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