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Introdução:

A proposta desta dissertação é estudar a formação e a trajetória de uma

instituição de desenvolvimento regional nascida na Região Metropolitana de São Paulo, que

associa diferentes governos municipais e entidades da sociedade civil: a Agência de

Desenvolvimento Econômico do Grande ABC.

A Agência é um caso único no país, fruto de uma experiência regional singular

ocorrida no Grande ABC, que se desenvolveu a despeito dos obstáculos causados pelo

arranjo federativo brasileiro.

Com a Constituição Federal de 1988 houve uma nova conformação do

federalismo do Brasil. A nova distribuição do poder entre as esferas de governo trouxe

problemas à cooperação intergovernamental, com governos preocupados apenas em garantir

melhor posição para si na redistribuição dos recursos e encargos do novo federalismo.

Dentre os problemas, destacamos: o "estadualismo", postura adotada pelos governos

estaduais fortalecidos na redemocratização, que competiam entre si, buscavam repassar os

custos de suas decisões para a União e não se preocuparam em coordenar políticas

integradas intermunicipais; e, o municipalismo autárquico, no qual predomina o discurso de

que os problemas locais referem-se apenas aos limites geográficos de cada município e

devem ser resolvidos isoladamente pelo Prefeito. Houve também avanços e medidas contra

os dois problemas citados, principalmente na segunda metade da década de 1990, mas não

em intensidade suficiente para estimular a cooperação intergovernamental ou para trazer a

questão metropolitana para a agenda política nacional.

As regiões metropolitanas formaram-se com a intensificação dos fluxos

migratórios campo-cidade e do processo de urbanização que a industrialização brasileira

consolidou a partir da década de 1950 em torno das principais capitais do país. Foram, desta

forma, originadas regiões urbanas que se comportam como uma única cidade, com um leque

de problemas urbanos comuns, mas cujo território está submetido a diversas administrações

municipais. São áreas onde a questão do desenvolvimento torna-se mais complexa devido à

conjugação de diferentes unidades administrativas com problemas comuns em um mesmo

território, onde, além da coordenação de parcerias entre os setores público e privado, se faz

necessária a articulação entre diferentes instâncias de governo.
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Na tentativa de desenvolver mecanismos para atuação em questões comuns e de

desenvolvimento regional, em 1973, foram regulamentadas as regiões metropolitanas

instituídas na Constituição Federal de 1967. Contudo, a criação das regiões metropolitanas

num período de centralismo como o do regime militar propiciou o surgimento de formas de

gestão com distorções e limitações, sobretudo a de ausência de autonomia democrática dos

governos subnacionais.

A reformulação veio com a redemocratização, por meio da Constituição Federal

de 1988, que abriu perspectivas de um modelo flexível e participativo. Os governos

subnacionais revelaram-se com maior autonomia, porém, com uma demanda crescente de

atribuições locais.

Entretanto, o fortalecimento dos governos subnacionais, em oposição ao

centralismo militar, ocasionou um estadualismo com governos estaduais despreocupados

com a coordenação de problemas intermunicipais e um municipalismo autárquico com

governos locais voltados quase exclusivamente para seus próprios problemas, que, por fim,

significam entraves a uma institucionalização que garanta a gestão regional metropolitana.

A Região Metropolitana mais importante do Brasil, a de São Paulo - onde se

encontra o Grande ABC - sofreu acentuado processo de metropolização após a década de

1950, quando, como afirma Jeroen Klink (2001), concentrou a maior parte dos

investimentos destinados a desenvolver um novo padrão industrial nacional, com impulsos

aos setores automobilístico, metalúrgico, metal-mecânico e de máquinas.

Segundo Pedro Jacobi (2000), o Grande ABC foi o primeiro centro fordista de

produção em massa, berço do desenvolvimento da indústria no Brasil. Todavia, em meados

da década de 1980, o modelo industrial da região começa a apresentar sinais de crise,

ocorrendo, a partir de então, um acentuado processo de diminuição da atividade econômica

(CÂMARAREGIONALDOGRANDEABC, 1999).

Márcia de Paula Leite resume bem a questão:

"Passados os anos de glória, a região começou a

experimentar, a partir do início da década de 80, um processo de

crise que se expressa no fechamento de unidades produtivas e

transferências para outras regiões, retração do investimento,

diminuição do volume de emprego, queda do rendimento médio da

população, redução da participação no PIE industrial brasileiro"

(LEITEin ABRUCIO,2000: 425-426).
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Paradoxalmente, os problemas econômicos se tornaram fatores agregadores que

uniram os atores regionais numa situação de "identidade na crise". Essa união no "fundo do

poço" contribuiu para formar o associativismo regional, representado por um longo

processo de envolvimento e diálogo dos atores regionais, que resultou nas instituições

constituídas na região.

Inicialmente, em 1990 foi formado o Consórcio Intermunicipal das Bacias

Billings e Tamanduateí, associação congregando as sete prefeituras da região situada no

estado de São Paulo (Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema,

Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra). Como vários outros consórcios no Brasil, a

motivação inicial ao consorciamento foi ambiental, pela necessidade de integração para a

gestão da Bacia da Represa Billings e do rio Tamanduateí e para destinação dos resíduos

sólidos da região. Porém, o agravamento da crise econômica ampliou o escopo de atuação

do Consórcio que passou a lidar também com a questão do desenvolvimento econômico.

Com o envolvimento do Governo Estadual e da sociedade civil - articulada na

instituição denominada Fórum da Cidadania -, foi criada a Câmara Regional do Grande

ABC em 1997, organização sem formalização jurídica que constitui um fórum de

negociação e estabelecimento de acordos para solução dos problemas de desenvolvimento

econômico sustentado regional - também sem precedentes no Brasil. Na Câmara nasceu o

acordo que deu origem à Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, criada

em 1998.

A Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC é uma organização

não governamental mista composta das sete Prefeituras do Grande ABC que, pelo

Consórcio Intermunicipal do ABC, detêm 49% da organização e do seu custeio. Os demais

associados, que juntos detêm os 51% restantes, são: as sete Associações Comerciais e

Industriais (ACI's); os quatro Ciesp's da região (Centro das Indústrias do Estado de São

Paulo); o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas); quatro

Sindicatos de Trabalhadores; oito Instituições Universitárias e as empresas do Pólo

Petroquímico de Capuava, situado na região.

A Agência objetiva promover o desenvolvimento econômico nessas

municipalidades que carecem de ações para tal. Seguindo a singularidade das demais

instituições do ABC, a Agência é um caso único no Brasil de associação de diferentes entes

governamentais e da sociedade em prol do combate a um problema comum em área

metropolitana. Contudo, observamos limitações nestes organismos regionais.

Particularmente a Agência apresentou resultados bastante modestos.
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Desta forma, o escopo da dissertação aqui proposta é estudar a Agência de

Desenvolvimento Econômico do Grande ABC dentro desse contexto institucional

metropolitano e, por meio do relato de sua história de formação e desenvolvimento,

buscamos compreender os determinantes de seus resultados. A análise é feita com base em

dois tipos principais de hipóteses: sobre o avanço e sobre os dilemas da experiência em

questão.

A criação da Agência representa um avanço alcançado na articulação regional

local que, apesar de todos os obstáculos federativos, foi propiciado por particulares
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intergovernamental, mantendo o federalismo compartimentalizado que predomina desde a

redemocratização.

Além disso, os entraves surgidos do flanco federativo causaram maior dispersão

nos atores sociais do ABC, que, pelo menos desde as eleições municipais de 2000, ficaram

mais presos a conflitos bairristas e arraigados a um ideal de resgate de um potencial

industrial fordista que, provavelmente, não volta mais. Tais problemas especificamente

regionais constituem o segundo fator explicativo das dificuldades da Agência, uma vez que,

exatamente quando ela estava montando sua estrutura, os laços (a "cola") entre os agentes

públicos e privados municipais já não eram tão fortes. A dispersão, na verdade, levou a uma

maior fragmentação de propósitos, o que torna mais difícil a definição de objetivos comuns,

resultando, para o objeto de nosso estudo, numa maior indefinição das funções e metas da

Agência.

Uma terceira hipótese relaciona-se aos conflitos interburocráticos entre as

instituições regionais, por um lado, e a pouca capacidade gerencial da burocracia instalada

na Agência, por outro. Este fator tem clara relação com o anterior, mas o fato é que as

disputas e fragilidades burocráticas ganharam dinâmica própria e têm dificultado a melhor

definição e atuação efetiva da Agência.

Para investigar estas hipóteses, no Capítulo 1 analisamos os obstáculos do

federalismo brasileiro para a cooperação e coordenação intergovernamentais, especialmente

em regiões metropolitanas. Após a conceituação básica do federalismo, com sua soberania

compartilhada e unidade na diversidade, e de abordar resumidamente suas formas

competitiva e cooperativa, mostramos o quadro das relações entre os entes federados no

Brasil, em especial no tocante às regiões metropolitanas e as importantes mudanças no

arranjo após a Constituição Federal de 1988.

Em seguida, passamos a analisar as particularidades da região, que entendemos

como possíveis condicionantes para a hipótese de avanço na experiência regional brasileira.

O Capítulo 2 foca o ambiente que possibilitou a criação da Agência do Grande ABC.

Iniciamos com a contextualização regional, apresentando as principais características da

região, sua formação, o nascimento da identidade regional, seu perfil econômico e as

mudanças observadas. Em seguida, as instituições regionais criadas até o ano de 1997 são

descritas, analisando os determinantes da sua formação, atores e conflitos envolvidos e seu

funcionamento. Damos ênfase à criação e início da Câmara Regional do Grande ABC,

instituição que deu origem à Agência.
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o terceiro capítulo trata especificamente da história da Agência de

Desenvolvimento Econômico do Grande ABC. Buscamos mostrar quais são os atores

envolvidos e seu grau de participação, as principais discussões realizadas para sua criação e

atividades; sua relação com as demais instituições regionais e os resultados alcançados.

Procuramos analisar quais são as principais dificuldades colocadas em seu caminho.

Na conclusão, retomamos a análise a partir das hipóteses lançadas na Introdução

e desenvolvidas ao longo da Dissertação, para, ao final, mostrar quais limites e desafios a

Agência e a estrutura regional do ABC devem enfrentar no processo de construção regional.

Quadro 1: Síntese das hipóteses

Avanços

Geográficas ambientais: razão

Propiciados por condições inicial

particulares da região Identidade regional histórica

Crise econômica: impulso para a

articulação

Dilemas

Municipalismo autárquico

Impasses federativos Ausência dos governos

superiores, principalmente o

estadual

Limitação do modelo causou aumento dos "conflitos

bairristas" tanto em relação aos conflitos socioeconômicos

como em relação às autoridades municipais

Falta de aparato institucional

causada pela limitação da

Administrativos cooperação regional

burocráticosConflitos das

instituições regionais (falta de

cooperação Consórcio/Agência)
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Capítulo 1: Federalismo e Regiões Metropolitanas: limites da

cooperação intermunicipal no Brasil.

Organização Federativa

A Federação é uma forma de organização política e territorial do poder que se

baseia num modelo contratual de relações entre entes territoriais. O princípio que rege esta

engenharia institucional é o da autonomia com interdependência entre os níveis de governo,

o que as reveste de uma natureza conflituosa, pois os atores políticos possuem parcelas de

soberania sem que haja uma relação linear de autoridade, como há em Estados unitários.

A conformação de uma situação federalista, segundo Abrucio & Soares (2001),

ocorre quando estão presentes duas condições: a primeira é a existência de heterogeneidades

que dividam uma determinada nação. Estas heterogeneidades podem ser: territoriais (em

países de grande extensão ou com diversidades geográficas); lingüísticas; étnicas;

socioeconômicas (desigualdades regionais); culturais; ou políticas (representadas por

diferenças no processo de formação das elites locais). A segunda é a existência de um

discurso defensor da unidade na diversidade, o que, de acordo com Burgess (1993),

representa o princípio filosófico da Federação.

Em nações com grandes heterogeneidades, o federalismo representa a forma de

organização mais bem sucedida de equacionar democraticamente o conflito entre os níveis

de governo, acomodando as diversidades na coexistência de instâncias governativas

distintas, com interdependência e compartilhamento da soberania.

Eduardo Kugelmas afirma que, seja qual for a conceituação de federalismo

adotada, "é difícil superar em concisão a fórmula clássica de Daniel Elazar, um dos maiores

estudiosos do tema, que resume a essência do federalismo em self-rule plus shared-rule -

sempre se coloca a idéia de autonomia com uma soberania dual, ou soberania partilhada"

(KUGELMAS, 2001: 30).

Como o federalismo é um sistema de relações contratuais, esta dupla soberania é

garantida por um contrato entre os entes. O termo "federal" é derivado do latim "foedus",

que significa pacto, denotando que, em essência, o arranjo federativo é uma parceria

baseada no reconhecimento mútuo da integridade de cada um e do compromisso de

favorecer a união.



15

o pacto é normalmente representado por uma Constituição escrita. No contrato

estão as normas que vinculam todos os pactuantes, porém o pacto não esgota os papéis dos

entes envolvidos, havendo a necessidade constante de negociação e barganha entre as

partes. Como afirma Affonso, "o que chamamos pacto federativo consiste, na verdade, em

um conjunto de alianças, na maioria pouco explícitas" (AFFONSO,1995: 57).

Desta forma, o conflito é inerente ao federalismo. Segundo Abrucio e Ferreira

Costa (1999), o problema básico das Federações é encontrar o desenho institucional

adequado à resolução de conflitos entre os níveis de governo, sem destruir a autonomia de

cada ente e a conflituosidade intrínseco aos sistemas federativos. Ou, corno afirma Alain

Gagnon:

"o sucesso do sistema federativo não é medido em

termos de eliminação dos conflitos sociais mas em sua capacidade

de regular e administrar estes mesmo conflitos" (GAGNON in

ABRUCIO& FERREIRACOSTA,1999: 19).

Para essa regulação, é preciso haver coordenação das relações

intergovernamentais, as quais podem ser competitivas ou cooperativas, em maior ou menor

grau, dependendo do arranjo institucional adotado. Como o federalismo pode comportar

variados arranjos, abordaremos brevemente os conceitos de federalismo competitivo e

cooperativo para em seguida analisarmos especificamente o caso brasileiro.

Federalismo cooperativo e federalismo competitivo

Abrucio & Ferreira Costa (1999) mostram um panorama conceitual das relações

federativas competitivas e cooperativas, no qual aqui nos baseamos I. OS autores

caracterizam os extremos competitivos e cooperativos, partindo do princípio básico que a

Federação se sustenta a partir da existência concomitante de mecanismos cooperativos e

competitivos, com modelos que se diferenciam pela ênfase dada ao binômio competição-

cooperação.

Tomando uma escala com vértices extremos, a competição e a cooperação no

federalismo, na ponta competitiva situa-se a concepção federativa de Thomas Dye2
, que se

baseia no pressuposto de que a competição entre os entes federativos aumenta o controle

sobre o poder e melhora a prestação dos serviços públicos.

I Para análise mais detalhada, ver ABRUCIO & FERREIRA COSTA, 1999, Capítulo 2: 21-32.
2 DYE (1990). American Federalism: Competition Among Governments. Massachusetts: Lexington Books.
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Esta concepção valoriza os governos locais como eixos centrais da estrutura

federativa, somada a uma visão negativa da União, cuja atuação deveria ser a mais reduzida

possível. Seus méritos seriam evitar centralizações de caráter autoritário, desfavorecer o

paternalismo e incentivar a inovação governamental e a melhoria dos serviços públicos

prestados aos cidadãos. Também teria conseqüências favoráveis à manutenção da autonomia

e à diferenciação dos papéis de cada ente federativo ao evitar o "entrelaçamento excessivo".

No modelo de Dye, a competição entre os entes pressupõe que os custos de suas decisões

não podem ser repassados para outros entes de governo.

Entretanto, Abrucio & Ferreira Costa (1999) observam que, quanto mais

heterogêneo o país, mais difícil é a adoção de um federalismo competitivo puro, pois isto

levaria ao aumento das desigualdades na alocação dos recursos na federação, sem garantia

de eqüidade.

Do lado oposto a Dye situam-se os defensores do federalismo cooperativo,

notadamente o jurista Bernard Schwartz '. A valorização de mecanismos cooperativos dentro

de uma Federação caracteriza outro modelo, no qual procura estabelecer mecanismos que

garantam ações conjuntas nas políticas, com a representação e participação de todos os

atores federativos. A participação da União tem sua importância valorizada, sem significar

centralização. Sua premissa é compartilhar tarefas de forma que haja uma mistura entre as

atividades dos níveis de governo. A difusão do poder seria a salvaguarda contra

concentrações indevidas. Contudo, o modelo cooperativo é criticado por construir a

cooperação por vezes apenas no âmbito vertical, resultando mais em subordinação que em

autonomia das esferas subnacionais.

Num ponto ao centro dos extremos abordados, situa-se Daniel Elazar, cuja

orientação aponta que o sucesso do sistema federativo não está na adoção de um ou outro

modelo, e sim em uma combinação que resulte em equilíbrio entre competição e

cooperação, com mecanismos e instituições que garantam a manifestação do pluralismo,

coordenando os arranjos contratuais de sustentação das negociações e barganhas entre os

entes federativos. Neste sentido caminha o êxito do federalismo.

Descentralização e ação local

Um modelo que combine competição e cooperação pressupõe descentralização

com coordenação. A descentralização é um processo nitidamente político que, segundo

3 SCHWARTZ (1984). O Federalismo Norte-Americano Atual. Rio de Janeiro: Forense Universitária.
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Abrucio e Soares (2001: 26), resulta em transferência e conquista de autonomia das esferas

governamentais subnacionais em termos de poder decisório, o que difere da simples

delegação de funções administrativas.

Normalmente quando se fala em descentralização o sentido é positivo. Ainda

segundo Abrucio e Soares (2001), em geral, são associados três tipos de qualidades à

descentralização: a democratização do poder local, o aumento da eficiência e da eficácia da

ação governamental e o incentivo a inovações administrativas.

O termo descentralização é constantemente associado à democratização. De

fato, por ocasionar a proximidade entre governo e população, a descentralização propicia

maior participação dos cidadãos e também o estabelecimento de instrumentos de atuação

direta da população, como por exemplo os orçamentos participativos.

Em relação à segunda qualidade da descentralização acima citada, a

desconcentração melhora a eficácia e eficiência das atividades governamentais por reduzir

seus custos de administração, ao passo que a centralização aumenta estes custos em razão da

distância entre o prestador e o usuário do serviço. A accountability representada pela

pressão da população por melhores serviços, por sua vez, contribui para impulsionar o

aumento da eficiência e eficácia do governo local.

De forma análoga, a accountability com a otimização da participação dos

cidadãos aliada à maior autonomia subnacional incentiva as inovações administrativas

destas esferas locais. Mas, para haver accountability - no sentido de os cidadãos

controlarem seus governantes - é necessário criar canais de participação e mecanismos de

controle público, o que a descentralização por si só não ocasiona. Assim, a despeito de suas

enormes vantagens, a descentralização não deve ser entendida como a panacéia que

solucionará os problemas de ação coletiva no federalismo.

Alice Rivlin alerta para a necessidade de ultrapassar a dicotomia centralização

versus descentralização e buscar um equilíbrio na relação entre os entes federados:

"Há tempos ocorrem debates sobre centralização ou

descentralização. Nós precisamos agora estar dispostos a mover em,

ambas as direções - descentralizando algumas funções e ao mesmo

tempo centralizando outras responsabilidades cruciais na

formulação de políticas. Tais mudanças estão a caminho em todos

os países" (Alice Rivlin in ARRUCIO& SOARES,2001: 31)



18

Modelo Federativo Brasileiro

o Brasil é um país que comporta heterogeneidades territoriais, socioeconômicas

e políticas, dada a histórica diversidade entre as elites locais, que torna o sistema federativo

adequado à nossa experiência histórica.

Costuma-se associar descentralização à democracia e centralização a regimes

autoritários no Brasil. Desde a passagem da monarquia à república, o Brasil passou por

períodos nos quais o federalismo conviveu com momentos de centralização autoritária e

democratização descentralizante. Porém, sua história não pode ser simplesmente reduzida a

uma dicotomia simplista que, segundo Kugelmas, pode induzir à crença de uma anulação

completa dos mecanismos que antecedem estes momentos, nas quais de fato acontece a

constante redefinição do padrão de relacionamento entre as esferas, através de uma

dinâmica de aperto e afrouxamento dos controles políticos e fiscais (KUGELMAS,2001).

Abrucio (2001) afirma que, na história da Federação Brasileira, autonomia

significou, na maioria das vezes, uma descentralização irresponsável e anti-republicana,

uma vez que a independência dos estados foi descolada de sua responsabilidade ou

capacidade de controlar os demais entes. O republicanismo foi suplantado por forças

patrimoniais e pela ausência do controle público dos governantes locais. E a

interdependência quase sempre foi observada na imposição centralizadora de um Governo

Federal que se comportou como acima do pacto federativo.

"Nossa história federativa no século XX pode ser,

grosso modo, resumida na dificuldade de adequarmos os princípios

da autonomia republicana e da interdependência, da cooperação e

da competição" (ABRUCIO, 2001: 100-101).

Não obstante os constantes movimentos federativos ocorridos desde o século

XIX, a promulgação da Constituição Federal de 1988 revela-se um ponto de inflexão do

federalismo no país, quando a reação ao centralismo atingiu seu ponto máximo e provocou a

revisão do relacionamento entre as esferas de governo, ocasionando o surgimento de uma

organização federativa bastante descentralizada.

Redemocratização e o Novo Federalismo Brasileiro

Com a redemocratização ocorrida nos anos 1980 emerge um Novo Federalismo

no Brasil, em que coexistem enormes qualidades com problemas cruciais. O arranjo

federativo nascido trouxe como avanços a descentralização e a democracia, com o reforço
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do controle social dos governantes. Todavia, trouxe problemas em seu bojo causados

principalmente pela falta de mecanismos de coordenação que gerassem um equilíbrio entre

competição e cooperação nas relações intergovernamentais.

Segundo Pedro Barros Silva & Vera Lúcia Costa (1995), emerge nos anos 1990

um conflito federativo com três vertentes básicas:

a) "A tradicional disputa verticalizada entre os diferentes níveis de governo;

b) A horizontalização das disputas, fazendo com que o conflito não se limite às

esferas distintas de governo e passe a ser significativa a disputa também

dentro de uma mesma esfera, e;

c) A generalização do conflito, que deixa de se ater à esfera fiscal para alcançar

outras dimensões, quer dentro do aparelho estatal, quer nos sistemas de

prestação de serviços, quer também no sistema de representação política,

acentuando e explicitando os demais conflitos, de natureza social ou

político-institucional, inter e intra-esferas de governo" (BARROSSILVA &

COSTA,1995: 269-270).

Estes três conflitos foram marcados por três problemas interligados, os quais

analisaremos em seguida, que são respectivamente:

i) Estadualismo e Competição Predatória nas relações verticais entre os

entes de governo;

ii) Estabelecimento de um Municipalismo Autárquico nas relações

horizontais;

iii) Descentralização sem coordenação;

Destacam-se dois resultados dos problemas acima citados: a ausência de

mecanismos de cooperação intergovernamental, principalmente intermunicipal revelada

com o novo papel dos governos locais, e; a falta de um desenho adequado de gestão das

regiões metropolitanas que dê conta dos problemas comuns a estas áreas de adensamento

urbano.

Estadualismo e Competição Predatória

O impulso inicial para este novo quadro federativo foi dado pelas eleições

diretas para os governos estaduais realizadas em 1982, durante o regime militar, onde em

Minas Gerais, São Paulo e Rio e Janeiro foram eleitos Governadores de oposição ao regime

vigente. Desta forma, como bem demonstra Fernando Abrucio (2001: 101), os atores que
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mais se fortaleceram no começo do período de redemocratização foram os governos

estaduais, que aproveitando a lacuna deixada pela falência do Estado nacional

desenvolvimentista, criaram um "federalismo estadualista" que resulta em imediatas

conseqüências fiscais.

Este estadualismo foi marcado pela obtenção de recursos para os estados por

meio do repasse de custos ao restante da Federação, notadamente o Governo Federal. A

competição emergida pós-redernocratização é caracterizado, de maneira geral, como

predatório por Abrucio e Ferreira Costa (1999: 34). Os estados ganharam maior poder na

estrutura federativa, mas não o usaram para reforçar sua autonomia e sim para uma busca de

rendas e assumiram uma prática predatória perante a União.

Enquanto vigorou fortemente, até a metade da década de 1990, o estadualisrno

predatório elevou o endividamento público. Desde o Plano Real, no entanto, esta realidade

tem se modificado no que se refere à relação com a União, com o fim de diversas

"torneirinhas'' (bancos estaduais, acordo da dívida etc), mas o mesmo não tem ocorrido na

disputa horizontal entre os estados, particularmente com a chamada guerra fiscal. Hoje, o

estadualismo tem como pior efeito o grande poder que os governos estaduais exercem em

sua esfera, especialmente no que tange aos municípios. Está aí um dos maiores obstáculos

para a coordenação e a cooperação no plano subnacional, como veremos no caso das regiões

metropoli tanas.

Municipalismo Autárquico

Com o novo federalismo, houve a emergência de um novo padrão no

relacionamento dos estados entre si, estabelecendo-se um Jogo de competição não

cooperativa, com disputas por recursos públicos e privados que ocasionou o que se

convencionou chamar de guerra fiscal. O mesmo padrão pôde ser observado nas relações

intermunicipais.

Há hoje poucos incentivos para a cooperação nas relações intergovernamentais

horizontais no âmbito interestadual e intermunicipal. Daremos ênfase, contudo, ao caso dos

governos locais, pela premente necessidade de mecanismos de colaboração em municípios

limítrofes, evidenciada nas regiões metropolitanas.
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Alteração do Papel dos Governos Locais

A Constituinte foi regida pelo princípio da subsidiariedade (CAMARGO,2001:

85), que pressupõe que as políticas públicas "devem ser diretamente conduzidas pela

autoridade ou instituição mais próxima quanto possível do cidadão". Cabe observar que o

princípio é de inspiração alemã, país paradigmático do federalismo cooperativo.

Todavia, a descentralização e as mudanças no federalismo brasileiro não

trouxeram apenas aspectos positivos. Foi assim forjado um novo tipo de municipalismo,

mais autárquico, segundo Celso Daniel (2001), - fazendo com que cada governo local,

particularmente com a "prefeiturização" da política, volta-se praticamente apenas para os

seus problemas próprios.

Além de incluir o município na categoria de entidade política integrante do

pacto federativo, a Constituição Federal de 1988 ampliou o âmbito da autonomia municipal,

atribuindo ao município capacidade de auto-organização, representada pelo poder de

elaborar e aprovar sua lei orgânica. Até então, a capacidade de organização do município

cabia ao Estado federado, sendo compreendido como autonomia municipal apenas a

capacidade de autogoverno (eleição de Prefeito e do Legislativo), capacidade legislativa

sobre limitados assuntos e auto-administração dos seus quadros de servidores e criação de

tributos (LOMAR,1992).

De acordo com Dircêo Ramos (1998), a autonomia municipal foi reconhecida

pela Constituição de 1934, em relação a tudo que respeite ao seu interesse que significava

eleição do Prefeito, vereadores, decretação de seus impostos e taxas, e arrecadação e

aplicação das suas rendas, e ainda a organização dos serviços de sua competência.

No entanto, completa Ramos, esta autonomia foi retirada pela Constituição

outorgada em 1937 que, com tendência autoritária, dissolveu Congresso e partidos políticos.

Os Prefeitos e vereadores não eram mais eleitos e sim nomeados pelos interventores

(Governadores) estaduais.

A Constituição de 1946 reconheceu a autonomia municipal, porém manteve a

tendência centralizadora, incluindo uma preocupação desenvolvimentista que reforçava a

centralização. Em 1967, após o golpe militar, havia o preceito da autonomia municipal em

seu art. 16. Porém, a tendência centralista foi acentuada (RAMOS,1998: 254-261).

O novo ordenamento das forças federativas após a redemocratização, que levou

à descentralização, provocou um redesenho do papel municipal no fim da década de 1980,

no qual os governos locais passam a absorver um maior número de atribuições, inclusive a
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questão do desenvolvimento econômico torna-se importante nas agendas das

municipalidades.

Segundo Abrucio & Couto (1996), os municípios hoje enfrentam um duplo

desafio: precisam assumir políticas antes a cargo de União ou, secundariamente, dos

estados, tanto para assegurar condições mínimas de bem estar social às suas populações

(função de welfare) como para promover o desenvolvimento econômico com base em ações

de âmbito local, o que envolve o estabelecimento de um novo tipo de relacionamento com o

setor privado, que os autores chamam de função desenvolvimentista, assumida pelos

municípios após a crise do Estado nacional-desenvolvimentista. Este tipo de' atuação voltada

ao desenvolvimento local representaria uma ruptura com padrões tradicionais de ação

governamental nos municípios. Novas formas de relacionamento emergiram, por meio da

criação de novos mecanismos de agregação e articulação de interesses (Asnucto &

CouTO,1996: 40).

Na descentralização entendida como municipalização autárquica, todos os

municípios, independentemente de suas diferenças, deveriam assumir as responsabilidades

constitucionalmente designadas. Abrucio (2001: 102-103) enumera três obstáculos práticos

a este projeto municipalista, que demonstram a necessidade de coordenação:

a) a grande maioria dos municípios não tem condições financeiras de

assumir tais responsabilidades;

b) há um desnível muito grande entre os governos locais na relação

administrativa e política - muitos não têm capacidade técnica ou ainda possuem

vícios patrimoniais no sistema político;

c) os instrumentos de parceria ou cooperação no plano subnacional são

reduzidos, ou, quando existentes, frágeis institucionalmente - a ótica neolocalista

presente nos últimos anos dificulta a criação de instâncias supramunicipais.

O resultado foi a constituição de uma postura individualista não cooperativa

entre os municípios, numa luta pelo aumento de suas rendas que causou, inclusive, um

acentuado crescimento do número de municípios no país. Neste caso, observamos no

federalismo brasileiro um incentivo à predação ao invés do incentivo à cooperação. Todos

os distritos emancipados têm direito ao recebimento automático de recursos provindos do

Fundo de Participação dos Municípios (FPM), causando um incentivo ao desmembramento

que porém acaba por reduzir os recursos disponíveis ao município do qual o distrito se

originou, de forma que a região formada por ambos municípios não se torna mais rica.



23

Cabe ressaltar que, apesar da participação dos municípios ter aumentado

significativamente na nova distribuição dos recursos fiscais pós-descentralização, em termos

de poder, os estados foram os maiores beneficiários da nova divisão do bolo tributário, dado

que muitos municípios dependem de repasses de recursos estaduais.

Descentralização sem coordenação

Revelado um enfraquecimento do Governo Federal e o fortalecimento das

esferas subnacionais, a redemocratização foi assumida como sinônimo de descentralização.

Neste contexto, a Assembléia Constituinte, eleita em 1986 juntamente com novos

Governadores, teve uma reação contrária aos anos de centralização e objetivou o aumento

do grau de autonomia fiscal dos estados e municípios, a desconcentração dos recursos

tributários disponíveis e a transferência de encargos da União para aquelas unidades

(AFONSO, 1995; VARSANO, 1998).

Contudo, dados os comportamentos predatórios dos estados e municípios,

aliados à crise do Estado Nacional-desenvolvimentista, a descentralização revelou-se um

movimento no qual os governos subnacionais buscavam para si maior parcela dos recursos

federais e a União lutava para distribuir encargos, numa conflituosa situação caracterizada

pela falta de coordenação.

A competição intergovernamental foi ainda acirrada pela conjuntura econômica

após os anos 80, quando o movimento de internacionalização do capital acaba por

transformar os países em espaços de concorrência pelas decisões de investimento. Para obter

sucesso nessa competição, os governos são obrigados a aumentar as vantagens comparativas

de seus territórios, eliminando as regulamentações ou reduzindo as cargas tributárias,

conforme atestam Fiori (1995) e Klink (2001). A inexistência de mecanismos de barganha e

negociação entre os entes federados leva ao estabelecimento de uma guerra fiscal.

Alguns impasses foram solucionados na forma de negociação e barganha, no

entanto a superação de crises pontuais não significou a consolidação de um novo pacto no

qual a coordenação resultasse em relações cooperativas.

No princípio da década de 1990 o Governo Federal iniciou uma experiência de

coordenação intergovernamental na área de saúde, com o estabelecimento do Sistema Único

de Saúde - SUS. Contudo, as principais contribuições em prol de uma coordenação das

relações intergovernamentais no Brasil foram verificadas na segunda metade desta mesma

década. O fim da inflação tornou claro o tamanho dos débitos e do repasse de custos
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provocados pelos Governadores e seu período de poder e comportamento predatório. Desta

forma, foram tomadas pelo Governo Federal medidas financeiras contra este caráter

predatório dos Estados, em especial podemos citar a Lei de Responsabilidade Fiscal. Em

relação ao comportamento competitivo dos governos locais, destacou-se a Emenda Jobim,

editada em 1996, que freou o predatório processo de multiplicação dos municípios. Também

ocorreram algumas coordenações setoriais como o Fundef, por exemplo.

Vale ressaltar ainda que experiências de cooperação têm sido observadas mesmo

com todas as dificuldades federativas. Neste sentido, o aumento do número relativo dos

consórcios intermunicipais é importante indicador de espaços de cooperação voluntária

surgidos no âmbito intermunicipal. Mas a despeito disso, ainda permanecem inúmeros

obstáculos à cooperação intergovernamental no Brasil. Em seguida trataremos de duas

conseqüências destes obstáculos: a ausência de um arranjo metropolitano de cooperação

entre estado e municípios que proporcione a solução de seus inúmeros problemas; e as

formas e fragilidades da cooperação intergovernamental surgida pós-redemocratização.

Impactos do Novo Federalismo: ausência de mecanismos de solução do

problema metropolitano.

As regiões metropolitanas e seus problemas

As regiões metropolitanas são, segundo Eros Grau:

"Um. conjunto territorial intensamente urbanizado com

marcante densidade demográfica que constitui um pólo de atividade

econômica, apresentando uma estrutura própria definida por

funções próprias e fluxos peculiares, formando, em razão disto, uma

mesma comunidade socioeconõmica em que as necessidades

especificas somente podem ser, de modo satisfatório, atendidas

através de funções governamentais coordenadas e planejadamente

exercidas" (GRAU in MATOS, 1982: 47).

Esta necessidade de coordenação para a prestação de serviços comuns a mais de

uma unidade político-administrativa é fruto da configuração específica criada pelo processo

de urbanização, ocorrido principalmente no século Xx. Abrucio e Soares (2001: 94)

lembram que o Brasil iniciou o século XX com mais de 90% de sua população rural e

terminou o mesmo século com percentual acima e 80% de população urbana. No país, a
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urbanização está diretamente relacionada à escalada da industrialização, ocorrida de forma

acentuada na segunda metade do século XX (MATOS, 1982; SOUZA,1985).

O caráter tardio e concentrador do processo de industrialização e a atração

populacional resultante, por sua vez, intensificou os fluxos migratórios campo-cidade

produzindo cidades com alta densidade demográfica em um território submetido a diversas

administrações municipais. O contingente populacional atraído sem políticas urbanas

efetivas resultou no aumento vertiginoso da demanda por infra-estrutura e no agravamento

dos problemas sociais.

A grande concentração populacional é traço marcante das regiões

metropolitanas. Em 1996, somente as dez regiões metropolitanas legalmente instituídas

(Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, Vitória, Rio de Janeiro, São Paulo,

Curitiba e Porto Alegre) reuniam 47.298.604 habitantes, o que correspondia a 30,11 % da

população nacional (IBGE, CONTAGEMDA POPULAÇÃODE 1996. in AZEVEDO& GUIA,

2000: 525).

O grande número de municípios, onde coexistem governos diferenciados numa

mesma área conurbada, é também característica das regiões metropolitanas. Segundo estudo

de Meyer et ai (2001), 12 metrópoles concentram quase 34% da população e envolvem 200

municípios, assim distribuídos: São Paulo (39 municípios); Rio de Janeiro (21 municípios);

Salvador (11 municípios); Belo Horizonte (25 municípios); Fortaleza (Ll municípios);

Brasília (lO municípios); Curitiba (l6 municípios); Recife (16 municípios); Porto Alegre

(24 municípios); Belém (4 municípios); Goiânia (6 municípios); e Campinas (17

municípios). Pode-se acrescentar ainda a região metropolitana de Vitória, com 6 municípios,

não incluída nesse estudo.

Em todas as cidades metropolitanas, o padrão de expansão da área urbana

assumiu características semelhantes, qual seja, não resultou de determinações de projetos

articulados visando à extensão da cidade com a vinculação a incorporação de novas áreas á

oferta de infra-estrutura, transporte, saneamento e equipamentos sociais, nem

desenvolvimento econômico, com municípios periféricos como cidades-dormitório. Meyer

et ai (2001), destaca o acentuado crescimento da população residente em favelas nas regiões

metropolitanas durante a década de 1980, principalmente de Belém, Recife, Curitiba e São

Paulo, verificando um agravamento das condições de moradia nessas regiões.

São, assim, regiões onde OCOITeminúmeros problemas comuns aos municípios

que, necessariamente, exigem uma ação compartilhada. Entretanto, do ponto de vista
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institucional, as regiões metropolitanas no Brasil enfrentam sérios impasses referentes aos

seus mecanismos de gestão (AZEVEDO& GUlA, 2000: 526).

A institucionalização das regiões l1'letropolitanas

A questão metropolitana aparece pela primeira vez durante o regime autoritário

militar - na Constituição de 1967, mantém-se com a Emenda Constitucional de 1969, sendo

finalmente regulamentada pela Lei Complementar n° 14/1973.

A Lei, ao estabelecer um modelo único de gestão, dispensava um tratamento

homogêneo às regiões metropolitanas e impunha a participação compulsória na região aos

municípios enquadrados nos critérios da regulamentação. Seu objetivo era organizar, de

forma centralizada e tecnocrática, os grandes espaços do país e facilitar a atuação das

políticas públicas federais. A instituição das regiões metropolitanas foi, desta forma,

realizada de cima pra baixo pelo governo central, sem consulta aos demais entes federados

(ABRUCIO,2000: 418).

A gestão metropolitana foi legalmente atribuída a um conselho deliberativo e a

um conselho consultivo, que deveriam contar com apoio técnico de uma entidade de

planejamento. As competências comuns definidas para as regiões metropolitanas eram

homogêneas, desconsiderando as especificidades locais. A estrutura deveria ser criada pelos

governos estaduais, a quem caberia a implementação de políticas e a indicação dos

membros do conselho deliberativo. É mister ressaltar que, à época, os Governadores não

tinham poder, sendo eleitos indiretamente. Segundo Paulo Lomar (1992: 12), os municípios

não se interessavam em participar, pois seu papel era meramente consultivo e os governos

estaduais não consideravam como de sua responsabilidade os serviços comuns em regiões

metropoli tanas.

A instituição das regiões metropolitanas neste período de regime autoritário

militar propiciou o surgimento de formas de gestão centralizadoras, limitadas e distorcidas,

devido ao caráter deste tipo de organização político-administrativa, conforme afirmam

Cardoso e Zveibil (1996).

Araújo Filho (1996) aponta que o caráter de centralidade político-institucional

assumida pelo estado federal foi a principal razão do fracasso do modelo. Contudo, a

descentralização em si não é suficiente para a garantia de uma gestão metropolitana que dê

conta de seus inúmeros problemas. Com o início do processo de redemocratização, as

fragilidades do sistema de planejamento são explicitadas.
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A Constituinte e as regiões metropolitanas pós 1988

O processo de redemocratização, que culminou com o fortalecimento dos

municípios e da luta pela descentralização, abriu espaço para um novo acordo político

institucional entre os vários atores do cenário metropolitano. A Constituição de 1988 alterou

o pacto federativo, institucionalizando mecanismos de descentralização e aumentando a

autonomia dos estados e, principalmente, dos municípios.

A função de estabelecer regiões metropolitanas coube às Constituições

estaduais, o que poderia trazer benefícios pela flexibilidade de modelos institucionais

propiciada por tal atribuição.

No entanto, a questão metropolitana foi ofuscada na Constituição de 1988 e nas

próprias Constituições estaduais, pela necessidade de resgate do até então depreciado papel

dos municípios (AZEVEDO & GUIA,2000).

Na Constituição, com a atribuição aos governos estaduais da criação das regiões

metropolitanas e aglomerações, o Governo Federal se eximiu do papel de coordenador de

políticas integradas nestas áreas. Os governos estaduais, por outro lado, não se interessaram

em coordenar a integração nessas áreas.

Caracterizou-se neste momento, segundo Abrucio e Soares (2001), um modelo

no qual a transferência desta competência aos estados foi:

"um jogo no qual ninguém queria se comprometer com

mecanismos integradores e coordenadores das relações

intergovernamentais. Antes preferiram garantir posições de poder a

compartilhar funções ou construir uma dinâmica norteada pela

parceria" (ABRUCIO & SOARES, 2001: 105).

Em estudo sobre as experiências metropolitanas em perspectiva internacional,

Mello (1996) aponta que é imprescindível a formação de redes de cooperação com o

envolvimento de diferentes níveis de governo e de mecanismos de solução de conflitos

acerca das funções e competências metropolitanas, alertando enfaticamente que:

"nenhum esquema metropolitano funcionará

satisfatoriamente sem forte e constante apoio do Governo Central

ou do Governo Estadual e se não contar com arbitragem rápida

para resolver questões de competência funcional" (MELLO, 1996:

45).
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A criação de uma entidade encarregada de administrar estas áreas geralmente

enfrenta resistências de diversas esferas de governo, em especial do poder local, imbuído da

visão do municipalismo autárquico, temerário da perda de poder frente a outras instâncias

governamentais e da perda de funções dentro do seu território. Os maiores obstáculos à

institucionalização da cooperação inter e intragovernamental para a gestão das áreas

metropolitanas são de ordem política (MELLO,2000: 19).

Muito embora os governos estaduais e municipais reconheçam formalmente a

importância da questão metropolitana, há uma tendência a ver a questão como um "jogo de

soma zero", que termina por conduzir à manutenção do status quo. Especialmente os entes

de maior poderio econômico receiam um rebaixamento de sua situação relati va com o

estabelecimento de instrumentos e mecanismos de transferência de recursos às instituições

metropolitanas, uma vez que aportariam maior parte de recursos sem contrapartida

proporcional no processo de tomada de decisões (AZEVEDO& GUIA, 2000: 528).

A disparidade entre os heterogêneos entes das regiões metropolitanas brasileiras

tende a agravar este quadro.

Cooperação intermunicipal no Brasil pós Constituição de 1988:

Apesar de, em nossa história legal, normalmente não constar nas Constituições

Federais impedimento jurídico às formas de cooperação por meio da associação

intermunicipal, estas também nunca estabeleceram instrumentos de fomento ou coordenação

de tais associações.

Segundo Maria Terezinha Marcon (2002), a idéia de cooperação intermunicipal

no Brasil iniciou-se na década de 1930, quando a Constituição Federal de 1937 instituiu que

municípios da mesma região poderiam se agrupar para operação de serviços públicos,

porém com regulação das condições dos agrupamentos pelo Estado federado. A

Constituição Federal de 1946 não mais mencionou a possibilidade de formação de entidades

intermunicipais, mas não impedia que estas fossem organizadas e previstas nas legislações

estaduais.

A cooperação voluntária entre a União, estados e municípios foi estabelecida

pela Constituição Federal de 1967, que depois foi omitida pela Emenda Constitucional n° 1,

de 1969, a qual apenas permitia o estabelecimento de frágeis articulações

intergovernarnentais por meio de convênios entre as esferas de governo.
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A articulação intermunicipal foi alterada na Constituição Federal de 1988,

segundo a qual a formação de associações se estabelece por três fundamentos, que são: a) o

interesse local; b) a autonomia municipal e c) a lei orgânica municipal, conforme listam

Junqueira e Cruz (2002: 18). Como não há menção expressa na Constituição acerca da

formação de consórcios, este deve estar previsto na lei orgânica municipal, dado que a

Constituição dá esta autonomia aos municípios e a previsão na lei orgânica obedece ao

princípio de legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, inciso I, da CF, 1988).

Ou seja, a autonomia municipal concedida constitucionalmente rege a formação

de associações intermunicipais, que dependem da vontade municipal de associação. Mariana

Moreira evidencia este ponto que aumenta a fragilidade das formas de cooperação

intergovernamental vigentes.

"O pacto de união entre os municípios será sempre a

essência da figura consorcial, pois sem. ele faltaria ao acordo a

manifestação da vontade, elemento principal para o nascimento de

qualquer ato jurídico" (MOREIRA, 2001: 23).

Diogo Lordello de Mello (1996: 20) afirma que há dois modelos institucionais

básicos para a gestão supramunicipal, notadamente nas regiões metropolitanas: as

estruturais formais institucionais e as informais. Podemos entender a classificação nesses

dois modelos respectivamente como soluções compulsórias e soluções voluntárias. O

diferencial está nos mecanismos jurídico-institucionais para assegurar o comprometimento

das esferas de governo envolvidas. A vantagem da primeira forma é a garantia de

comprometimento dos atores e o claro estabelecimento das regras do jogo, mas com o risco

da rigidez da fórmula limitar a solução dos problemas e não dar conta das heterogeneidades

locais. A segunda forma tem a vantagem de os próprios entes envolvidos estabeleceram as

regras do jogo, numa acomodação dos interesses de acordo com sua especificidade. Porém

há a desvantagem do risco de descontinuidade devido à dependência da vontade da

governante do momento, de forma que se a próxima liderança não valorizar a questão da

solução conjunta, o arranjo metropolitano fica vulnerável e incompleto.

Em estudo sobre o processo de institucionalização das regiões metropolitanas

em experiências internacionais, Alan Norton, citado por Mello (1996), conclui que:

"Não se conhecem exemplos exitosos de associações

exclusivamente voluntárias. Está bastante clara, em todos os

exemplos estudados, a necessidade de um arcabouço legal, da
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definição de competências e da obrigatoriedade de desempenho das

funções" (MELLO, 1996: 42).

No Brasil, na prática, predominam mecanismos informais com poucos

incentivos à cooperação. Assim, apesar da permissividade da legislação no tocante ao

desmembramento de municípios, não há mecanismos efetivos que propiciem a associação

entre os entes locais, além dos casos em que há claro interesse e disposição municipal à

cooperação.

Neste sentido, estão os consórcios intermunicipais, que constituem umas das

inovações provocadas pela descentralização, mas encontram obstáculos na legislação. São

juridicamente frágeis, pois são figuras de direito privado, que na prática assumem a forma

de sociedades civis sem fins lucrativos e não possuem nenhum grau de autonomia em

relação às prefeituras que os constituem.

Assim, para a formação de consórcios, todos os entes envolvidos devem ter a

motivação para a constituição minimamente nos seguintes aspectos (JUNQUEIRA& CRUZ,

2002: 20):

a) interesses comuns entre os municípios;

b) vontade política;

c) necessidade e interesses efetivos na ação conjunta

d) identidade regional

Ou seja, aspectos de difícil alcance em uma organização federativa de

municipalismo autárquico, sem mecanismos de gestão de áreas conurbadas.

A fragilidade jurídica dos consórcios intermunicipais é um grande empecilho

aos laços de confiança política entre os parceiros, que não sabem até quando pode durar tal

união. O que gera outra implicação do municipalismo autárquico na gestão compartilhada: a

falta de continuidade.

Soma-se a ISSO a heterogeneidade das municipalidades que assumem uma

relação de igualdade nos consórcios, sem subordinação de um ente ao outro, e, ainda a

ausência de outros níveis de governo em sua constituição (ARRueIO & FERREIRACOSTA,

1999: 132-136). A ampliação da parceria com presença de outros níveis de governo

provocaria uma maior possibilidade de recursos e comprometimento dos atores, dado do

poder vertical de agregação.

Segundo Camargo (2001), o modelo de federalismo participativo para o qual

caminha o Brasil tem fortes fundamentos na participação social e maior envolvimento dos

atores não-governamentais nas políticas públicas, o que, por vezes, leva à crença de que o
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protagonismo civil pode preencher a lacuna institucional causada pelo municipalismo

autárquico (CAMARGO,2001: 80).

Celso Daniel (in ABRUCIO,2000: 429) chama a atenção para a relação existente

entre o capital social (tal como definido por Robert Putnan) e a variável institucional ligada

ao nosso tipo de federalismo - mesmo com a ocorrência de forte associativismo civil:

"São as prefeituras, no modo autárquico que agem no

nosso federalismo, que ativam ou não as parcerias r...} enquanto

não mudarmos a estrutura autárquica do nosso federalismo e não

tivermos instrumentos institucionalizados de ação regional, pode até

haver a mobilização social, mas ela não trará o avanço sozinha"

(CELSODANIELin ABRUCIO,2000: 429).

Esta posição é endossada por Mello (1996), que expõe a necessidade de relações

cooperativas entre os governos em instituições intermunicipais. "A participação popular

pode ajudar a melhorar os serviços públicos, mas não substitui um papel eficaz por parte dos

representantes eleitos" (MELLO, 1996: 45).

Abrucio (2000: 429) completa: "A estrutura institucional, por sua vez, não cria

capital social do nada, mas pode incentivar formas de participação social nos pontos em que

já há, de um modo ou de outro, condições mínimas para isso".

Contudo, qualquer que seja o desenho institucional não se deve esperar a

eliminação dos conflitos sociais, e sim que as instituições sejam adequadas à administração

e regulação destes conflitos entre as esferas de governo, de forma que se propicie maneiras

de solução conjunta de problemas comuns.

Não obstante os obstáculos observados, na região do Grande ABC vem se

articulando, há mais de uma década, uma experiência inovadora de consorciamento

municipal.

Maria do Carmo Cruz (2001) analisou todas as principais experiências de

consórcios e associações municipais do Brasil. Seu estudo aponta que apenas os casos do

Consórcio Intermunicipal do Grande ABC e do Consórcio Intermunicipal das Bacias dos

Rios Piracicaba e Capivari incluem parcerias que vão além dos governos municipais, onde

ambos contam com a participação da sociedade civil. Na articulação do Grande ABC, houve

inclusive o envolvimento do governo do estado. Enquanto a maioria dos consórcios

formados possui corte setorial sem trabalhar a integração das políticas públicas, a

experiência do ABC manifesta uma integração de ações e planejamento integrado. Outro

diferencial, observado por Abrucio & Soares (2001) diz respeito ao locus da experiência,
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visto que a maior parte dos consórcios agrega pequenos municípios e que são raríssimas as

associações em regiões metropolitanas.

Vemos que o caso de associação intermunicipal e social que aqui buscamos

analisar é exceção, e não regra, dentro deste contexto federativo metropolitano brasileiro.

No entanto, como o próprio jogo federativo mostra, há limites à consolidação e êxito dos

resultados desta experiência, que procuramos expor e compreender.
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Capítulo 2: O ABC e o problema do desenvolvimento regional

o nascimento da inovadora experiência de associação no ABC se deu por

peculiaridades regionais que envolveram a formação de uma identidade entre os governos e

a sociedade dos municípios e pelo consenso na percepção de problemas comuns que

justificassem a união, agregando diferentes atores em ações conjuntas na diversidade de

interesses. A despeito do seu sucesso, problemas gerais do Federalismo e particulares à

região, permaneceram na dialética entre a inovação e os obstáculos da experiência.

Assim, o objetivo deste capítulo é descrever as condições especiais regionais

que permitiram o sucesso da união regional. Buscamos analisar o espaço onde se deu essa

articulação, apresentando a caracterização da região, as razões que levaram à formação da

sua identidade e os principais problemas comuns na percepção dos atores regionais - as

externalidades ambientais e a crise econômica. A partir desta percepção se inicia um ciclo

de associações, que procuramos analisar em sua a formação e características básicas,

informações necessárias para compreendermos o contexto local da criação da Agência de

Desenvolvimento Econômico do Grande ABe.

Caracterização da Região e Formação da Identidade

A região do Grande ABC é localizada no sudeste da Região Metropolitana de

São Paulo (no estado de São Paulo) e compreende os municípios de Santo André, São

Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da

Serra.

Tabela 1 - População e Densidade Demográfica em 1999: municípios do Grande ABC

Município População Densidade Demográfica
Santo André 629.700 3.479
São Bernardo do Campo 715.222 1.740
São Caetano do Sul 135.585 11.299
Mauá 371.055 5.538
Diadema 333.207 10.413
Ribeirão Pires 104.963 981
Rio Grande da Serra. 37.649 1.214
Fonte: Emplasa - DIF - Clli, 1999. In ASRUCIO, 2000: 422.
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Sua população atual é superior a 2,2 milhões de habitantes (IBGE, CENSO, 1996

- CONTAGEMDAPOPULAÇÃO).As densidades demográficas são altas. Por meio de dados da

Emplasa, Klink (2001: 91) registra que as densidades médias nos municípios de Diadema e

São Caetano do Sul são superiores a 10.000 habitantes por km-, enquanto a média da

Grande São Paulo situa-se em 2.027 hab/km-.

Ainda segundo Klink (2001), a formação do espaço regional é diretamente

relacionada ao processo de industrialização paulista e às transformações ocorridas na

Capital no seu processo de metropolização. Como todo o processo de urbanização no Brasil,

o crescimento do ABC com a chegada das indústrias foi bastante desordenado, sem

preocupação com as externalidades ambientais.

Seu surgimento foi marcado pela implantação da estrada de ferro inter-regional

Santos-Jundiaí em 1867. Apesar do intenso aumento populacional verificado (crescendo 8

vezes no período 1874-1920), a grande metropolização ocorre a partir de 1940, quando são

dados fortes impulsos a setores industriais como o automobilístico e seus derivados, metal-

mecânico, de máquinas e equipamentos, com o Estado de São Paulo concentrando a maior

parte destes investimentos no pais.

O eixo inicial de desenvolvimento foi Santo André - São Caetano, o eixo da

ferrovia, do trem de subúrbio. Posteriormente, com a predominância do transporte

rodoviário sobre o ferroviário, esse eixo desloca-se para São Bernardo e Diadema, onde, ao

longo da Via Anchieta concentraram-se principalmente indústrias do setor automotivo, com

a instalação de montadoras de veiculos. Também a partir da década de 1950, com maior

ênfase após 1970, segundo Sacramento (2002), é desenvolvido o Pólo Petroquímico entre os

municípios de Mauá e Santo André, que fomenta uma cadeia do setor de plásticos com

indústrias também em Diadema e São Bernardo do Campo.

Durante o processo de industrialização, houve uma intensa migração,

notadamente de italianos, que "trazia uma cultura de trabalho industrial e criando um

movimento sindical, já naquela oportunidade, forte". Em seguida, há também intensa

migração interna, principalmente de Minas Gerais e do Nordeste, que traz uma cultura

diferenciada de trabalho e "consolidando cada vez mais a gestação do chamado novo

sindicalismo, a partir desta nova base metalúrgica da indústria pesada que se implanta ma

região" (CELSODANIELin SEMINÁRIORETRATOSMETROPOLITANOS,2001: 223).

A instalação da indústria automotiva deu grande identidade ao ABC, que se vÊ

como importante pólo industrial e se orgulha de sua cultura de trabalho e fábrica.

Posteriormente, já na década de 1970, segundo Daniel Lima, a "dualidade
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sindicato/montadora deu ainda mais identidade regional" (em entrevista, realizada em

2000).

Pedro Jacobi (2000: 210) é enfático: "o ABC constitui uma sociedade civil

bastante articulada e organizada, que resulta de um longo processo de resistência e luta, que

se mantém ao longo do tempo".

Não foram apenas os traços econômicos que lançaram o ABC no cenário

nacional. O ABC se destacou, desde os aos 70, como espaço de afirmação de novos sujeitos

políticos. A região foi o nascedouro de um movimento sindical vigoroso a partir do final

desta década, que teve inclusive papel preponderante no processo de redemocratização

brasileiro, tornando a região conhecida pelas greves dos trabalhadores nas lutas por

melhores condições de trabalho e contra o regime militar (Keck, 1988; Pacheco, 1993). É

também no ABC que nasce o Partido dos Trabalhadores.

Além dos fatores econômico e político acima citados, a formação da região e da

sua identidade foi marcada por fatores político-administrativos. A região inicialmente era

uma só unidade administrativa. Primeiro, a Vila de Santo André da Borda do Campo;

depois, a partir de 1812, Freguesia de São Bernardo da Borda do Campo, que se tornou

município em 1889. Em 1938, o município de São Bernardo passa a se chamar de Santo

André, que posteriormente foi desmembrado, dando origem às seis demais cidades que hoje

compõem o Grande ABC.

Tabela 2 - Desmembramentos Municipais no Grande ABC

1940 1950 1960 1967
Santo André Santo André

Santo André Mauá Mauá
Santo André Ribeirão Pires Ribeirão Pires

Rio Grande da Serra
São Caetano do Sul São Caetano do Sul

Bernardo do Campo Bernardo do Campo
Bernardo do Campo Diadema Diadema

Fonte: Klmk, 200 I: 89.

Segundo Paula e Silva (2001), as reivindicações emancipacionistas que geraram

o atual quadro regional de municípios (vide Tabela 2) sugerem um movimento voltado para

a distribuição das enormes riquezas geradas na região, por efeito da industrialização com

ambigüidade que configurava um modo de articulação que exige abordagens locais e

regionais ao mesmo tempo.
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"Disto resultou um certo senso de identidade local

(municipal) que se superpõe a um sentimento generalizado de

identidade regional. Contraditoriamente, este sentimento foi fundido

também na fase de industrialização, que os unificava numa rede de

produção industrial com características similares, o que imprimia

um forte sentido regional na economia e uma malha urbana

praticamente indistinta" (PAULAE SILVA,2001: 2).

A questão geográfica, representada pela área de mananciais, influenciou a

regionalidade, representando outro fator de extrema importância para 'a formação da

identidade regional. Mais da metade dos 841krn2 da região - especificamente, 56% do total

- é área de proteção ambiental. A Bacia da Billings é um ponto comum regional, dado que

apenas o município de São Caetano não possui área de manancial em seu território. A lei

estadual de proteção ambiental, que impedia a ocupação destas áreas, as transformou em

alvo de invasão e ocupação desordenada, gerou um problema de desenvolvimento social

comum aos municípios, que se tornaram destino de populações excluídas socialmente de

toda a região metropolitana. A Bacia Billings trazia à tona, as externalidades ambientais

agregadoras, nas quais não só a gestão dos recursos hídricos era o problema comum.

A lei ambiental ainda ocasionou o esgotamento da oferta de terrenos na região,

pois inviabilizou o controle e planejamento da ocupação de mais de metade do território do

ABC. O que aumentou as diferenças intermunicipais, pois os municípios de Ribeirão Pires e

Rio Grande da Serra têm 100% de seus territórios em áreas da Billings.

A industrialização deixou um maior rendimento à população da região,

comparativamente ao Brasil e ao Estado de São Paulo. A renda per capita do ABC - dados

de 1996 - era de US$ 13.054,00, ao passo que os valores no Brasil e em São Paulo eram,

respectivamente, US$ 3.620,00 e US$ 5.976,00.

O PIB per capita regional representa o dobro do registrado na Grande São Paulo

e no Estado de São Paulo, sendo quatro vezes maior que o valor nacional (KLINK, 2001: 92).

Em 1990, a região era responsável por 7% do PIB do país.

Segundo pesquisa da Target Consultoria, de janeiro de 2000, citada por Daniel e

Somekh (2000) o Grande ABC compunha o terceiro mercado consumidor do país. O

primeiro mercado consumidor do país é a cidade de São Paulo e o segundo, a cidade do Rio

de Janeiro. Nova atualização da pesquisa, datada de 2002, constata que o ABC passou para

quarto lugar, sendo ultrapassado pela cidade de Belo Horizonte - MG.
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Mas, a despeito da identidade, o ABC é bastante heterogêneo socialmente. Nem

do ponto de vista econômico, de produção, o ABC é homogêneo. "Embora o Grande ABC

expresse claros traços de identidade regional, está muito longe de ser um espaço

internamente homogêneo" (CÂMARAREGIONALDOGRANDEABC, 1999: 7).

A crise econômica do ABC

Apesar da pujança representada pelo elevado PIB per capita regional acima

mencionado e por ser um dos maiores mercados consumidor do país, o Grande ABC

atravessa, principalmente a partir da década de 90, urna crise econômica, causada pela

reestruturação produtiva e pelas mudanças tecnológicas no plano mundial, que acirraram a

competição entre empresas capitalistas, criando, assim novos requisitos locacionais que

impactam economicamente nas áreas de adensamento urbano com matriz fordista.

Segundo Francisco Albuquerque (2001), a forma corno se manifestou a crise no

ABe tem características próprias, dada a forte concentração da indústria brasileira no

entorno de São Paulo, fazendo com que a região sinta mais fortemente o choque.

Os sinais de stress que a economia regional já apresentava na década de 80

acentuaram-se nos anos 1990, com o esgotamento do modelo brasileiro de desenvolvimento

baseado na substituição de importações, ampliando enormemente a crise econômica

regional (CÂMARAREGIONALDOGRANDEABC, 1999: 9).

A industrialização no ABC surgiu nos anos do pós 2a Guerra como o primeiro

centro fordista de produção em massa. Com o desenvolvimento da indústria automobilística

a partir de meados da década de 1950, uma série de indústrias metalúrgicas e de maquinário

desenvolveu-se também na região. No início da década de 1970, iniciou-se um processo de

desenvolvimento da indústria petroquímica e de plásticos. "Estava consolidado o perfil

industrial da região", afirma Scott (1999).

Porém, como bem alerta Jeroen Klink, com o modelo industrial construído,

dependente do capital estrangeiro, a economia regional assumiu traços de um sistema

industrial hierárquico e fragmentado, deixando a economia do ABC vulnerável aos choques

exógenos associados às cadeias automobilística e petroquímica em nível mundial (KLINK,

2001).

Em meados da década de 1980, o modelo industrial da região começa a

apresentar sinais de crise. O processo de descentralização da capacidade de produção e de

emprego ocasionou o deslocamento de plantas da região para partes menos desenvolvidas
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do Estado de São Paulo e para outros estados. Houve uma diminuição significativa de novos

investimentos produtivos na região.

O processo de desconcentração e interiorização da atividade econômica e da

população no território do Estado de São Paulo refletiu-se na redução da participação

regional no valor adicionado e no emprego gerado no estado".

A região estava marcada pela imagem do chamado "custo ABC", ocasionado,

como bem ressalta Jacobi (2000), pela combinação de altos salários (comparativamente com

os de outras regiões do país), sindicalismo combativo, pela escassez de espaços físicos,

valores da terra em ascensão e pela ausência de incentivos governamentais, que teriam

elevado o custo de produção de empresas instaladas na região.

Em 1999, a taxa de desemprego atingiu seu ápice, ultrapassando os 20%. Nesse

ano, a participação do PIE industrial da região registrou uma queda de 9% na sua

participação no PIE industrial nacional e a massa de rendimentos da população registrou

redução recorde. Em 10 anos (1991-2001) foram perdidos mais 120 mil empregos e a taxa

de desemprego atual, segundo pesquisa realizada por PED/Seade-Dieese5
, atinge patamares

de 18%, superando a taxa da Região Metropolitana de São Paulo (PAMPLONA,2001).

A indústria automobilística, carro chefe da economia regional, apresentou

quedas abruptas no nível de emprego. Segundo Conceição (2001) as montadoras de veículos

reduziram em 21 mil seus postos de trabalho, entre 1989 e 1999, o que significa um

encolhimento de 30% sobre o contingente no início da década. O setor de autopeças teve

uma redução de 25 mil empregos (CONCEIÇÃO,2001).

Mesmo assim, e dada a heterogeneidade intra-regional, a cnse atingiu os

municípios de maneira diferenciada. A Agência aponta, em seu Caderno de Pesquisa n° 3,

que o desempenho de cada município em relação à sua participação no Valor Agregado

Industrial do Estado de São Paulo foi diferenciado. Resumimos na tabela abaixo os dados

apresentados no Caderno.

Comparando os períodos de 1985/89, 1990/94 e 1995/96, foi constatado o

seguinte: "o Município de São Bernardo foi, sem dúvida alguma, o que mais elevou sua

participação durante este período". São Caetano, Mauá e Diadema, oscilaram suas

4 Análise específica e aprofundada da reestruturação produtiva e comportamento do emprego formal no ABC
pode ser encontrada em Klink, 200 I: 109-174, e complementarmente em Conceição, 200 I.
5 A Agência de Desenvolvimento Econômico do ABC contratou extensão da amostra da PED - Pesquisa de
Emprego e Desemprego para análises regionais, junto a Seade (Fundação Sistema Estadual de Análise de
Dados) e DIEESE (Departamento lntersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos).
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participações, mas obtiveram ligeiro crescimento. Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra

mantiveram-se constantes.

Tabela 3 - Participação dos municípios do Grande ABC no Valor Agregado Industrial do

estado de São Paulo.

Município Período
1985/89 1990/94 1995/96

Santo André 3,28% 2,76% 2,03%
São Bernardo do Campo 5,96% 7,21% 7,46%
São Caetano do Sul 1,5% 1,33% 1,69%
Mauá 1,43% 1,83% 1,5%
Diadema 2,3l% 2,2% 2,32%
Ribeirão Pires 0,4% 0,4% 0,4%
Rio Grande da Serra. 0,02% 0,02% 0,02%
Fonte: Dados do Caderno de Pesquisa n° 3/Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, 200 I.

"Por outro lado, o município de Santo André apresentou ao longo do período

uma significativa retração no índice de participação do Valor Agregado Industrial",

atestando que o município de Santo André foi o mais afetado pela crise industrial (AGÊNCIA

DEDESENVOLVIMENTOECONÔMICODOGRANDEABC, 2001: 8).

Daniel Lima, jornalista-editor da Revista Livre Mercado, corrobora a pesquisa

da Agência coordenada por João Pamplona, afirmando, em entrevista realizada por Abrucio

e Soares em 2000, que "Santo André perdeu 66% da arrecadação de ICMS entre 1976 e

2000. ICMS é valor adicionado e valor adicionado basicamente é produção industrial, então

dá para dimensionar o quanto Santo André perdeu".

Cabe comentar que há um intenso debate na região sobre os contornos da crise

que os assola. Alguns afirmam ser uma desindustrialização, outros, enfatizam ter havido

uma reestruturação produtiva, no entanto, todos endossam o discurso - inegável - da

acentuada redução do emprego industrial e seus impactos na economia regional, apesar de

ter havido algum crescimento do Valor Agregado Industrial em São Bernardo do Campo. A

crise ocasionou acentuada perda da auto-estima regional, que, acostumada à pujança

econômica, se viu atingida em seu perfil industrial.

Em compensação, houve um crescimento do setor de serviços e comércio na

região, conforme afirma a Pesquisa de Serviços, um estudo da Agência de

Desenvolvimento. Este crescimento ao qual nos referimos foi representado pelo crescimento
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do número de empresas do setor, notadamente na década de 1990 e por um aumento da

participação do setor na mão-de-obra empregada da região.

No entanto, este crescimento foi desordenado, marcado pela chegada de grandes

empreendimentos como os shoppings centers e os chamados hipermercados, que

massacraram boa parte dos pequenos negócios. Tal processo também não foi suficiente para

absorver toda a mão-de-obra ociosa, a qual não possuía perfil para esses setores, dada a

cultura de fábrica do ABC. Assim, além da manutenção da alta taxa de desemprego na

região, houve uma queda na qualidade do trabalho da mão-de-obra empregada, pois os

empregados nos setores de serviços e comércio recebem salários e benefícios menores e

realizam carga horária maior se comparados com os tradicionais empregos de fábrica, como

mostram os dados da Pesquisa Emprego e Desemprego (PED), realizada pela Fundação

Seade, Agência do Grande ABC e DIEESE.

A indiscutível crise econômica iniciou um movimento de reação regional em

busca de uma solução para o problema. Reforçada pela conjuntura nacional de

descentralização e aumento das atribuições de âmbito local num momento de crença no

protagonismo municipal, a identidade regional impulsiona o surgimento da idéia de

associação intermunicipal no ABC.

Um marco para o início desta articulação regional foi a componente político-

partidária resultante das eleições municipais de 1988, onde foram eleitos, para assumir o

mandato 1989-1992, Prefeitos de um mesmo partido - o Partido dos Trabalhadores (PT) -

para três cidades da região (ABRUCIO& SOARES,2001; MELO, 2001).

Criação do Consórcio Intermunicipal

Com a eleição de um perfil de Prefeitos mais progressista e menos voltado ao

tradicional relacionamento clientelista entre governo local e sociedade, estabeleceu-se, de

acordo com Jacobi (2000), uma identidade regional própria para romper o ciclo vicioso das

práticas clientelistas e da troca de favores no nível governamenta1.

Assim, foi criada a primeira instituição regional do ABC - o Consórcio

Intermunicipal do Grande ABC, formalmente instituído em 19 de dezembro de 1990,

composto pelos executivos municipais das sete cidades que formam a região do Grande

ABC, no estado de São Paulo (Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul,

Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra).
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A motivação da associação de Prefeitos era a solução de problemas comuns,

com enfoque específico para as externalidades geográficas, ambientais, representadas pela

necessidade de gestão conjunta dos recursos hídricos e solução dos problemas de destinação

de resíduos sólidos.

Segundo Maria do Carmo Cruz (200 I), a criação da maioria dos consórcios no

Brasil obedeceu a motivação de solução de um único problema, em sua maioria a questão da

saúde ou da gestão das bacias hidrográficas. No caso do ABC, o fator geográfico de

identidade foi o impulso de sua formação do qual a região não poderia fugir, que nasceu (e

mantém oficialmente) com o nome de Consórcio Intermunicipal das Bacias Billings e

Tamanduateí. Entretanto, a alma do Consórcio do ABC é o desenvolvimento econômico,

motivado pela crise que atingiu o modo fordista de produção regional. Segundo Daniel &

Somekh (2000), já no princípio de suas atividades, o Consórcio voltava-se mais

genericamente para a promoção do desenvolvimento urbano e econômico.

A restrição da lei estadual de proteção ambiental ao despejo de resíduos sólidos

em áreas de mananciais obrigou os municípios do ABC a buscar uma solução para a sua

destinação. As cidades amplamente urbanizadas e com escassez de terrenos não tinham

condições de criar áreas de destinação desses resíduos, sendo necessária o consorciamento

para permitir a destinação em outro município, no caso, o de Mauá, que alterou sua

legislação municipal com vistas a receber os resíduos e compensação financeira das outras

cidades.

A necessidade de revisão da lei de proteção e da unidade de gestão da bacia

Billings foi o pontapé inicial para a ampliação do escopo de ação do consórcio. Cabe

lembrar que, ainda segundo Cruz (2001), não é usual no Brasil a ampliação das atividades

dos consórcios intermunicipais, reforçando assim a singularidade da associação do Grande

ABC. Com isto, desenhou-se a originalidade do Consórcio do ABC manifestada em quatro

características:

a) Multisetorial: apenas dois consórcios no Brasil preocupam-se com

questões integradas, que envolvem mais de um setor. O usual são

consórcios temáticos (de Bacia, de Saúde) voltados apenas para um único

problema.

b) Metropolitano: a associação em região metropolitana realizada no ABC

única no país. Apesar dos problemas comuns enfrentados pelos municípios

conurbados, o municipalismo autárquico tende a imperar nessas regiões,

onde as frágeis
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c) Voltado para o desenvolvimento: neste ponto, também a experiência aqui

em questão é singular no país, visto que os demais consórcios preocupam-

se com soluções pontuais e no ABC há uma preocupação com o

planejamento de ações futuras, com objetivo de atingir, por meio do

desenvolvimento regional, um cenário futuro desenhado de forma

parti cipati va.

d) Relação com ampla e heterogênea base da sociedade civil: com as

particularidades do movimento social no ABC - de tradição sindicalista e

outras qualidade que abordaremos mais à frente, o Consórcio do ABC

estabeleceu uma forma única de diálogo do poder local supramunicipal

com uma base social também intermunicipal.

A principal liderança para a articulação de criação do Consórcio Intermunicipal

foi do Prefeito de Santo André, Celso Daniel, como já afirmaram Pacheco (1992), Melo

(2001), Abrucio & Soares (2001), Sacramento (2002) e Lima (2002). Apesar da afirmação

de que a idéia teve origem no Prefeito de São Caetano do Sul, Luiz Olinto Tortorello -

segundo Renato Maués em entrevista a Abrucio (realizada no segundo semestre de 2000) e

declaração do próprio Tortorello em discurso em 19 de dezembro de 2002, na sede do

Consórcio -, a principal articulação foi do Prefeito de Santo André, com empenho pessoal.

O próprio Celso Daniel confirmou o inicial desinteresse dos outros Prefeitos no

Consórcio, no encontro "Regiões e Cidades, Cidades nas Regiões: o Desafio Urbano-

Regional Brasileiro", em 2001, ao expor sobre como foi a decisão da localização da sede da

Agência de Desenvolvimento Econômico e do Consórcio Intermunicipal:

"Como decidir em que município fica a sede de uma

instituição que, ao final das contas, representa os sete municípios?

O que resolveu esse conflito foi uma história e alguns

posicionamentos. O Consórcio Intermunicipal tem um estatuto que

foi aprovado pelas sete Câmaras Municipais. No Estatuto está

presente a definição de que a sede do Consórcio fica no município

de Santo André. Isto foi feito em 1990, quando não havia conflitos a

esse respeito pela própria falta de atenção dada ao Consórcio

Intermunicipal. Portanto, ninguém prestou atenção que o Consórcio

ficaria em Santo André e não em outro município. Eu fui Presidente

do Consórcio em 1991 e 1992, e não houve disputa, porque os

outros Prefeitos achavam que aquilo era wn problema a mais. e m.e
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deixaram asswnir o 'problema' enquanto cuidavam de suas

próprias questões. Caracterizou-se, assim, um momento especifico.

Ao longo do tempo, os conflitos evidentemente começaram a se

acirrar na medida que essas instituições passaram a ganhar peso.

No entanto, a sede estava colocada no Estatuto" (grifo nosso),

(DANIEL,2003).

Sua forma de funcionamento e organização obedece à estruturação e normas

básicas dos consórcios no Brasil, segundo Junqueira e Cruz (2002). A estrutura básica do

Consórcio é: Presidência, Vice-Presidência, Conselho de Municípios, Conselho Fiscal,

Coordenação Executiva, Assessorias e Grupos de Trabalho.

A instância deliberativa é o Conselho de Municípios, formado pelos sete

Prefeitos consorciados. O Conselho organiza-se em reuniões ordinárias mensais e eventuais

reuniões extraordinárias. O Presidente e o Vice têm mandato de um ano e são eleitos pelo

Conselho de Municípios. As reuniões do Conselho são itinerantes, havendo um rodízio entre

os paços municipais.

O Conselho Fiscal é formado por representantes dos legislativos municipais, e

recomenda ou não a aprovação das contas do Consórcio, além de dar sugestões de

adequação fiscal. O Consórcio, entidade de direito privado, porém mantida com recursos

oriundos dos orçamentos municipais, também está sujeito à fiscalização do Tribunal de

Contas do Estado de São Paulo.

As assessorias são das prefeituras, que escolhem se mantêm ou não assessor(es)

permanente(s) no Consórcio, remunerado(s) pela(s) prefeitura(s). O Presidente tem um

Assessor Especial da Presidência, contratado pelo Consórcio, ao qual se subordina a

coordenação executiva e os demais funcionários do suporte operacional.

Os grupos de trabalho são formados por técnicos das prefeituras para elaborar e

discutir propostas de interesse do Conselho de Municípios. Sua duração e tema dependem

da deliberação do Conselho.

O mecanismo de financiamento do Consórcio é suportado por contribuições dos

municípios integrantes. Os pagamentos são baseados no poder econômico da cada

município, com contribuições proporcionais às arrecadações municipais.

O objetivo principal do Consórcio é representar o conjunto dos sete municípios

no que tange aos interesses comuns perante outras entidades e atuar por meio de cooperação

técnica e financeira do governo estadual e federal nos setores de água, esgoto, uso do solo,

meio ambiente, sistema viário e transportes e desenvolvimento socioeconômico, entre
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outros. Assim, representa a ampliação das temáticas de atividades do Consórcio para todas

ações que envolvam o desenvolvimento regional como um todo.

Na prática, qualquer assunto pode ser deliberado e ações executadas no âmbito

do Consórcio, desde que seja assim decidido pelo Conselho de Municípios. Vemos nas atas

das reuniões do Conselho uma amplíssima gama de assuntos tratados, fazendo do Consórcio

um fórum de compartilhamento de informações sobre gestão municipal, onde, a despeito de

diferenças partidárias, os Prefeitos trocam informações e até aconselhamentos.

Dentre as ações realizadas pelo Consórcio, destacamos algumas: o planejamento

regional para resíduos sólidos, o acordo de proteção da Bacia Billings, a operação de

reciclagem de papel, a padronização das alíquotas de ISS e Lei de Incentivos Seletivos

(política tributária) comum; o plano de macrodrenagem (em conjunto com o Governo do

Estado); a revisão da lei de proteção aos mananciais e a sinalização de suas áreas, a

regularização do transporte coletivo alternativo, dentre outras. Em seu segundo ano de

funcionamento, o Consórcio realizou importante atividade de união dos setores organizados

da sociedade em busca de solução para o problema da crise econômica: o "O ABC no ano

2000".

Fórum "O ABC no ano 2000"

Uma primeira experiência de coalizão de forças públicas e privadas regionais

aconteceu em 1992, com o Seminário "O ABC do ano 2000" promovido pelo Consórcio

Intermunicipal".

O antecedente desta experiência foi o "Fórum Permanente de Discussões de

Santo André", instituído pela Prefeitura Municipal em 1991, com o objetivo de debater as

transformações em curso na cidade e discutir os problemas comuns aos municípios, com

enfoque nas questões econômicas. Era composto por setores da indústria, do comércio e

serviços, lideranças sindicais, culturais, políticas e religiosas, além da própria administração

municipal. Segundo afirma Regina Pacheco: "apesar dos pontos de vista divergentes,

estabeleceu-se o consenso de discutir o desenvolvimento econômico local, colocando em

perspectiva o futuro da cidade e da região" (PACHECO,1993: 228).

Um dos ganhos deste Fórum Municipal foi o fortalecimento dos negócios entre

empresas de Santo André com o protocolo de intenções denominado "Santo André -

Primeira Opção" onde inicialmente a Rhodia de Santo André se comprometeu a triplicar o

6 Os principais registros da experiência do Seminário "O ABC do ano 2000" encontram-se em Pacheco,
(1993), Melo (200 I) e Daniel (1997).
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volume de compras junto a fornecedores da cidade.O projeto ganhou novas adesões e

obteve expressivo aumento do volume de negócios da cidade, obtendo legitimidade entre os

atores da cidade e ampla visibilidade na mídia do ABC. Impulsionou, desse modo, a

realização de uma experiência similar no âmbito regional.

Uma união de representantes elo Fórum de Santo André e do Consórcio

organiza, no segundo semestre de 1992, um Seminário Regional intitulado "Fórum ABC no

Ano 2000: Rumos do Desenvolvimento Regional" que resulta na publicação da carta de

intenções assinada pela maior parte das lideranças regionais, contendo estratégias a serem

adotadas para revitalização da economia regional.

A "Carta do ABC para o ano 2000" representa um marco na articulação

regional, com a constituição do primeiro protocolo de intenções regional entre o setor

público e a sociedade. No documento são expressos consensos obtidos no seminário, como a

questão da aceitação, pelos sindicatos, da necessidade de engajamento na luta pelo aumento

da competitividade e, pelos empresários, da importância do movimento sindical. Também é

estabelecida a convicção que é possível articular respostas locais à crise, destacando que:

"o sucesso dessas iniciativas locais está diretamente

ligado à correta identificação da vocação econômica da região; por

outro lado, é fator fundamental a articulação dos vários agentes

responsáveis pelo desenvolvimento a nível local/regional" ("Carta

do ABC para o ano 2000" in PACHECO,1993: 232).

No entanto, após pouco mais de dois anos de funcionamento do Consórcio, a

troca de mandatos nas prefeituras o deixou no ostracismo no período compreendido entre os

anos de 1993 e 1996, no qual a crise econômica agravou-se. Nesse momento, revelou-se no

ABC uma forte articulação social, impulsionadora de um retorno à temática regional.

o Fórum da Cidadania

Com o arrefecimento do Consórcio Intermunicipal a partir da troca dos Prefeitos

da região após a eleição de 1992, a sociedade civil regional começou um movimento de

resgate do debate sobre o ABC. Este resgate foi de suma importância para a afirmação da

articulação da região, pois veio num momento de início do consorciamento dos Prefeitos,

em que o pouco tempo da experiência não havia sido suficiente para firmar totalmente suas

bases. Desta forma, a pressão social levou a evitar o retorno de práticas tradicionais de

governo.
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A articulação social gerou uma instituição da sociedade civil dos sete

municípios da região: o Fórum da Cidadania do Grande ABe. Formalizado oficialmente em

março de 1995, o Fórum da Cidadania contou com 64 instituições signatárias em sua

formação (MELO, 2001: 147). Eram entidades da sociedade civil, tais como as associações

comerciais e industriais da região, sindicatos, entidades de profissionais liberais, instituições

ambientais e outras.

A proposta de surgimento do Fórum da Cidadania foi iniciada nas eleições de

1994, com o movimento denominado "Vote no Grande ABC", que visava estimular a

eleição de parlamentares da região para compor bancadas regionais na Assembléia

Legislativa do Estado de São Paulo e no Congresso Federal.

Com o movimento de 1994, foram eleitos oito deputados estaduais e CInCO

federais. Portanto, como reconhece Matilde Melo, a origem do Fórum está na luta pela

ampliação da representação parlamentar regional nas esferas estadual e federal. Cabe

lembrar que Celso Daniel foi candidato (eleito) a deputado federal nessas eleições, baseando

sua campanha, entre outras coisas, na necessidade de aumento do poder regional em outras

esferas (MELO, 2001).

Com o "Vote no Grande ABC", houve a percepção clara dos atores regionais da

necessidade de negociar com as esferas estadual e federal, em parte porque revelou as

dificuldades de interação dentro da própria região. Ou, nas palavras de Abrucio & Soares,

"havia um consenso entre alguns grupos da sociedade civil de que a representação política

da região no estado e na esfera nacional estava muito aquém de sua importância econômica"

(ABRUCIO& SOARES,2001: 165).

O objetivo foi mobilizar a sociedade não governamental do ABC para discutir

os problemas regionais e apresentar propostas que agregaram a opinião dos atores sociais

aos órgãos competentes, às instâncias de execução. Foi assim criado um espaço de diálogo

entre diferentes instituições da sociedade, com destaque para a união de sindicatos e

entidades empresariais numa mesma organização, onde suas divergências eram aparadas de

modo a construir propostas consensuais para reverter a crise econômica e melhorar a

qualidade de vida da população. Fausto Cestari, Vice-Presidente do Ciesp de Santo André,

relata que houve um aprendizado conjunto no Fórum, destacando que:

"sob o pretexto do consenso, aprendemos a negociar, a

ceder argumentos, ou seja, aprendemos a tirar da frente aquilo que

era defesa corporativa pura e simples para prevalecer aquilo que

era essencial" (Fausto Cestari, em entrevista realizada em 2000).



47

A forma de atuação do Fórum é por intermédio das plenárias mensais e

itinerantes e dós grupos de trabalho, que se reúnem para tarefas ou discussões específicas.

Os grupos mudam de acordo com a gestão ou o momento. Exemplos de grupos são citados

por Abrucio & Soares: segurança, desenvolvimento econômico, inclusão social, educação,

saúde, e outros. Grupos existentes em 2001: Articulação Política; Desenvolvimento

Sustentado; Justiça e Cidadania; Fortalecimento Institucional; Gestão de Políticas Públicas

(ABRUCIO& SOARES,2001: 171). Há uma coordenação geral dos trabalhos liderada por um

coordenador geral eleito pelos associados para um mandato de um ano.

Em 1999, o Fórum congregava mais de 100 entidades, e, formalmente, manteve

aproximadamente esse número desde então, embora a participação das entidades não seja

homogênea - obviamente algumas são mais atuantes que outras - nem a distribuição dos

associados seja eqüitativa entre os municípios da região. Carlos Augusto César, o Cafu,

coordenador do Fórum em 1999, afirmou que, em 2000, mais de 40 instituições do Fórum

eram provenientes do município de Santo André (em entrevista a Abrucio & Soares).

Porém, em várias entrevistas há a constatação de que o Fórum vem perdendo

força à medida que vão se institucionalizando novas formas de cooperação intra-regional.

Havendo, inclusive, contundentes críticas ao seu esvaziamento, protagonizadas pelo

influente editor da revista regional Livre Mercado, Daniel Lima (vide LIMA, 2000). No

entanto, é mister ressaltar a importância do seu papel de revigorar o projeto regional e

contribuir para o aumento da institucionalização das inovadoras formas de associação no

ABC, exatamente num momento e refluxo.

A Retomada da Articulação Regional: 1996/1997

O Fórum da Cidadania volta a ter papel preponderante em 1996, ano em que

marca o ressurgimento dos instrumentos cooperativos entre os governos locais do ABC.

Neste ano, o Fórum já empenhava ações com vistas a revitalizar o Consórcio

Intermunicipal.

Também em 1996 são realizadas eleições municipais e, com a questão regional

posta na ordem do dia pelo Fórum, que promovia debates entre os candidatos e seus

membros. Neste contexto, são eleitos Prefeitos publicamente comprometidos com a

perspectiva regional, o que segundo Celso Daniel, "contribuiu de modo decisivo para que os

governos locais voltassem - agora com mais fôlego - a encarar as questões intermunicipais

como fundamentais para o futuro de seus próprios municípios abandonando o isolamento
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das ações puramente limitadas à fronteiras de seus próprios municípios" (DANIEL, 1999:

453).

Há quatro razões principais para a retomada da articulação regional: a cnse

econômica; o revigoramento da participação social por meio do Fórum da Cidadania; a

eleição dos novos Prefeitos para o mandato de 199712000 e a conseqüente mudança de

atitude do Consórcio Intermunicipal; e, a abertura do diálogo com o Governo Estadual.

A percepção das transformações estruturais ocorridas na região trouxe à tona a

necessidade de repensar a sua própria identidade, que resultou na transposição da usual

competição entre os municípios da região e abriu caminho para a construção de um

ambiente de maior cooperação. A crise econômica como fator principal da agregação dos

atores regionais já foi constatada por inúmeros autores, entre os quais podemos citar: Melo

(2001), Abrucio & Soares (2001), Klink (2001), Daniel & Somekh (2001), Sacramento

(2002) e Lima (2002).

Além da crise econômica como elemento de agregação, resgatou-se, segundo

afirma Matilde Melo, a "temática da identidade regional como via para a unificação de

propósitos frente às adversidades comuns decorrentes das novas mudanças e desafios agora

colocados e concJama a todos para a construção de uma nova unidade regional" (MELO,

2001: 146).

Houve ainda um importante diferencial nas relações do ABC, em 1996, que

contribuiu para a retomada da articulação: a adesão do governo estadual ao projeto regional.

A razão dessa participação esteve vinculada à postura particular do Governador Mario

Covas, que deu o apoio pessoal à associação regional. Neste caso, o poder vertical

representado pela adesão do Governo do Estado teve peso simbólico de importância da

questão regional e foi o propulsor do novo momento regional.

Com o aval do Governador e motivado pela intenção de criação das Câmaras

Regionais no estado, o Secretário Estadual de Ciência e Tecnologia, Emerson Kapaz,

segundo relatou Fausto Cestari (do Ciesp) em entrevista, viu na articulação preexistente no

ABC um condicionante positivo para iniciar o projeto estadual pelo Grande ABC. Assim

inicia-se um novo momento da regionalidade no ABC, com a criação de uma instituição

singular: a Câmara do Grande ABC.
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A Criação da Câmara Regional do ABC

A sociedade civil, por meio do Fórum da Cidadania, foi uma forte propulsora do

desenvolvimento regional do ABC. No entanto, é com o início, em 1997, do mandato dos

Prefeitos eleitos no ano anterior, que se reativa a articulação regional, e as propostas

nascidas em 1996 começam a ter possibilidade de execução.

Desta forma, o primeiro passo para dar corpo ao novo fôlego dos atores

regionais foi a rearticulação do Consórcio Intermunicipal pelos Prefeitos eleitos de forma a

ter os instrumentos de ação a serviço da integração regional. Na primeira reunião do

Conselho de Municípios do Consórcio Intermunicipal, em janeiro de 1997, houve a eleição

a presidência da instituição para o mandato de um ano. Foi eleito o Prefeito de Santo André,

Celso Daniel, "candidato natural ao cargo", como indicou o Prefeito de São Caetano, Luiz

Tortorello (CONSÓRCIOINTERMUNICIPALDOABC, Relatório de Atividades, 1997 - Ata da

Reunião). E assim é iniciada a discussão para a formação da Câmara do Grande ABC.

A inspiração principal para a Câmara Regional do Grande ABC veio da Câmara

Setorial Automobilística, que em 1992 e 1993 reuniu sindicatos, empresários e poder

público em busca de soluções para o setor. Márcia Leite (in MELO, 2001: 148) afirma que

são retomadas duas características do modelo inspirador: "o enfoque centrado no conceito

de cadeia produtiva e o esforço de construção de um espaço público de negociação de

diferentes interesses".

A idéia de lançamento da uma Câmara voltada para desenvolvimento

econômico local com a participação de amplos setores da comunidade local e prefeituras

partiu do Governo do Estado ainda em 1996, após a normatização do Decreto de

Produtividade e Competitividade pelo governo do estado em 1995 (MELO, 2001: 148).

Nesse período, afirma Celso Daniel (1997: 4), "contando com a decidida participação do

Fórum da Cidadania, ao lado de uma virtual ausência dos governos locais". No entanto,

segundo Clemente (1998), com intensa participação dos Prefeitos eleitos.

Baseados nesses três pilares - Governo do Estado, sociedade e governos

municipais - e contando com ampla legitimidade e apoio regional, os trabalhos para

constituição da Câmara do Grande ABC foram rapidamente executados. A postura

cooperativa adotada por todos os setores envolvidos foi decisiva e marcou o ano de 1997

como um momento de grande articulação, com um calendário extenso de eventos regionais,

a partir do qual caminhos, alternativas e apresentação de propostas são debatidos por uma

gama ampla de representantes setoriais. Os conflitos continuaram existindo e sendo
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externados na mídia, eventos e reuniões. Porém, o sentimento de identidade regional,

manifestada pela disposição em construir consensos e viabilizar ações que mudassem a sua

realidade, teve maior relevância e desta forma foi pavimentado o caminho que seria trilhado

pela região nos próximos anos, qual seja, a continuidade da institucionalização da

cooperação para o planejamento e execução de ações regionais.

Assim, no dia 30 de janeiro de 1997, em reunião com a participação dos

Prefeitos da região, de lideranças do Fórum da Cidadania e do Secretário Emerson Kapaz,

foi aprovado o regimento final da Câmara a ser criada, com metodologia e cronograma da

formação da nova instituição, que viria a ser oficialmente instalada em i2 de março de

1997.

Na solenidade de abertura, foram assinados o Termo de Acordo de instalação da

Câmara, seu Regimento Interno e sua Metodologia de Trabalho, inclusive com a escolha dos

grupos e subgrupos temáticos. Os signatários, membros do Conselho Deliberativo, eram: o

Governo do Estado (representado pelo Governador Mário Covas e Secretários de Ciência e

Tecnologia e do Trabalho), o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC (representado pelos

sete Chefes dos Executivos Municipais), o Fórum da Cidadania, Parlamentares da Região,

Organizações Representativas dos Setores Econômicos (representadas na solenidade pelo

Marco Marcondes Machado, Vice-Presidente da ANFA VEA - Associação Nacional dos
. .

Fabricantes de Veículos Automotores) e Organizações Representativas dos Trabalhadores

(representadas na solenidade por Luiz Marinho, Presidente do Sindicato dos Metalúrgicos

do ABC).

A estrutura oficial é composta por um Conselho Deliberativo, uma Coordenação

Executiva e Grupos Temáticos, sendo o Conselho Deliberativo formado pelo Governador do

Estado e Secretários de Ciência e Tecnologia e Desenvolvimento Econômico e do Emprego

e Relações do Trabalho; pelos sete Prefeitos; Presidentes das Câmaras Municipais;

deputados federais e estaduais da região; cinco representantes do Fórum da Cidadania; cinco

representantes das Organizações Representativas dos Setores Econômicos; e cinco

representantes das Organizações Representativas dos Trabalhadores, e sendo a principal

função do Conselho aprovar as propostas de ações formuladas pelos grupos temáticos.

A Coordenação Executiva é composta por representantes dos segmentos do

Conselho Deliberativo e tem como função gerenciar e acompanhar o desenvolvimento dos

trabalhos temáticos, visando sua integração e apoio logístico. Também é sua função a

elaboração de documentos consolidando os diversos diagnósticos e propostas dos grupos

temáticos. Segundo artigo específico do regimento da Câmara, seu funcionamento "deverá
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ser norteado pela busca do consenso no processo decisório de todas suas instâncias"

(CÂMARAREGIONALDOGRANDEABC, Regimento Interno, art. 14°).

Optou-se por não formalizar a instituição, que não possui fundamentação

jurídica, para que fosse constituído um espaço de negociação regional entre diversos atores,

públicos municipal e estadual, empresários, sindicatos, legislativo (por meio dos

representantes eleitos para as instâncias estadual, federal e municipal), sem se restringir aos

atores signatários da instalação, estando aberta à participação de qualquer interessado nos

assuntos que influenciam no destino da região.

Entretanto, como a Câmara não tem personalidade jurídica, sendo - por opção

dos envolvidos - somente um fórum de discussão, o Termo de Acordo de instalação

assinado é um protocolo de intenções, sem validade legal para impor obrigações aos seus

signatários.

o objetivo, tal como registrado em seu Regimento Interno - é "formular, apoiar,

acompanhar e mensurar ações para o desenvolvimento sustentável do Grande ABC". Disso

resultou as seguintes competências:

a) Formular o Planejamento Regional Estratégico;

b) Propor e encaminhar soluções que visem o desenvolvimento regional,

considerando o processo de globalização, bem como a geração de empregos,

rendas e bem estar social;

c) Acompanhar junto aos órgãos competentes, a implementação das propostas

e sugestões da Câmara, e;

d) Promover a negociação para acordos entre os atores sociais, cabendo

também à Câmara promover o marketing público "buscando a geração de

uma imagem positiva da região" (Art. 3° do Regimento Interno).

Constata-se claramente que a intenção de criação da Câmara nasceu

principalmente da percepção da crise e da necessidade de ações para o desenvolvimento e

enfrentamento dos problemas econômicos, tal como também registrado nas entrevistas e

relatos das lideranças locais.

Em vários documentos (reportagens, atas e falas dos Prefeitos), ressalta-se a

preocupação dos atores regionais com a imagem do ABC (muito vinculada ao Custo ABC) e

a evasão industrial, tendo como ideal o resgate da sua antiga posição economicamente

destacada. Reportagem do Diário do Grande ABC em abril de 1997 afirma que:

"para reverter este estigma de região-problema, os

empresários e os trabalhadores resolveram se unir aos sete
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Prefeitos e ao governo do estado na busca de soluções que voltem a

transformar o Grande ABC no pólo de atração econômica que o

projetou como berço da indústria automobilística do pais"

("Integração é diferencial das novas gestões", DIÁRIODO GRANDE

ABC, 13/4/1997).

Ou, de acordo com Fausto Cestari (do Ciesp - Santo André e liderança do

Fórum da Cidadania):

"a região resolveu se unir para lutar contra um cenário

de esvaziamento econômico provocado por evasão de indústrias,

infra-estrutura urbana comprometida e qualidade de vida em queda

e pelo alto desemprego" (Fausto Cestari in DIÁRIO DO GRANDE

ABC, idem, 13/4/1997).

Várias preocupações manifestadas acerca da Câmara pelos Prefeitos nas

reuniões do Conselho de Municípios do Consórcio referiam-se enfaticamente à necessidade

de reversão da imagem negativa da região.

Panorama da participação regional na Câl1wra

Uma preocupação recorrente no âmbito da Câmara diz respeito ao Planejamento

Estratégico Regional, colocado como a primeira de suas competências. De fato, o

Planejamento Estratégico Regional foi realizado sistematicamente pela Câmara em 1999,

mas a necessidade do planejamento vinha sendo recorrente desde a retomada do Consórcio

nas eleições municipais de 1996, sendo objeto de acordo do Fórum da Cidadania com o

Consórcio, em agosto daquele ano.

No entanto, a dinâmica da metodologia para o funcionamento da Câmara, que

visava à escolha e redação dos primeiros acordos regionais, aliada à verdadeira

efervescência regional na participação de setores diversos na discussão do futuro do ABC,

caracterizou um planejamento estratégico, com a definição de problemas, soluções

propostas, atores envolvidos, custos e prazos, bem como a hierarquização das prioridades de

forma participativa. Descreveremos sucintamente estas atividades em tópicos seguintes.

A efervescência participativa do início da Câmara, embalada pela euforia das

eleições anteriores, com a adesão do governo do estado e presença do setor automotivo -

dois atores importantes e tradicionalmente ausentes - provocou uma participação mais

efetiva do que a alcançada em 1999.
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Embora houvesse alteração na intensidade, a participação dos atores locais nos

grupos de trabalho da Câmara era realmente forte. Uma lista da Câmara, de maio de 1997,

reunia o conjunto de participantes dos GT's e somava quase 300 nomes de diversas

organizações regionais. Em reportagens do Diário do Grande ABC, vemos que as reuniões

da Câmara são realizadas quase diariamente.

O setor empresarial mostrava confiança na Câmara:

"em, reunião da qual participaram I1Wis de 30

empresários [...} houve consenso que o setor econômico será o

guardião das propostas da Câmara" garantindo a continuidade dos

trabalhos e que "no futuro, podem, mudar os Prefeitos e o

Governador do Estado que as propostas da Câmara vão ser

preservadas pelos empresários" (Fausto Cestari in DIÁRIO DO

GRANDEABC, 16/4/97).

As associações comerciais e industriais, influentes entidades na região, também

se articularam conjuntamente, chegando a promover uma campanha publicitária patrocinada

em conjunto pelas sete associações comerciais do ABC, com objetivo de fomentar o

comércio na região (sistematicamente trocado pelo de São Paulo). O mote da campanha foi

"Benefício ABC", expressão cunhada por Mauro Machado da ANFAVEA7
, que foi logo

adotada como bandeira pelos atores da Câmara.

Ao analisar a participação dos atores regionais durante o ano de 1997, Celso

Daniel (1997) diz que havia, "engajamento do próprio Governador" e participação ativa de

alguns Secretários (de Ciência e Tecnologia e de Relações do Trabalho) e discreta de outros.

Os parlamentares tinham atuação bem discreta, "salvo exceções". Os trabalhadores estariam

bem representados pelos sindicatos, inclusive os mais importantes da região (metalúrgicos e

químicos).

"As prefeituras são a espinha dorsal da Câmara por

meio do empenho dos próprios Prefeitos e contando com a

colaboração de grande número de dirigentes municipais nos grupos

de trabalho [...} Já a participação dos empresários é bem mais

descontinuada, possivelmente em função de dois fatores: a

inexistência de organizações empresariais de cunho regional com, a

devida representatividade e histórica ausência dos tomadores de

7 Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores
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decisão das grandes empresas na vida do Grande ABe' (DANIEL,

1997: 5-6).

Era recorrente a busca pela ampliação da participação do Governo Estadual na

Câmara. Segundo documentado nas atas de reunião do Conselho de Municípios do

Consórcio, que constantemente e em diferentes períodos do ano, os Prefeitos cobravam

maior participação do governo estadual e a reafirmação do seu compromisso com a região.

Também havia cobrança para maior compromisso dos Prefeitos. Na reunião de 11 de agosto

de 1997, o Presidente do Consórcio, Celso Daniel, enfatizou "com preocupação" a

importância da presença dos Prefeitos nas reuniões da Coordenação Executiva, alertando

que não há como encaminhar as prioridades da Câmara, os acordos e o planejamento

estratégico sem discussão com os Prefeitos, e que sem os acordos a cobrança regional cairá

sobre os mesmos, "o que significará total descrédito do poder executivo" local (CONSÓRCIO

INTERMUNICIPALDOABC, Relatório de Atividades, 1997).

Para que a participação do empresariado fosse mais efetiva, reuniões setoriais

foram sugeridas por Mauro Marcondes Machado em reunião da Coordenação Executiva,

afirmando ser difícil que todos empresários compar cessem a todas as reuniões. Tal

metodologia foi seguida, havendo reuniões setoriais coordenadas pelo Fórum da Cidadania,

com produção de diagnósticos setoriais (por exemplo do setor petroquímico) a partir dos

quais, de acordo com algumas listas de presenças disponíveis, houve participação de vários

empresários.

A observada participação do setor automotivo merece destaque, pOIS ele

tradicionalmente se mantém ausente das discussões da região. Jefferson Conceição (2001)

mostra que a cadeia automotiva no ABC foi reconstruída na década de 1990, o que resultou

inclusive em aumento do desemprego industrial - não por razões relacionadas ao Custo

ABC ou a variáveis locais, e sim pela implementação no plano local da estratégia mundial

das montadoras. Assim, segundo Júlio César Sacramento (2002), a indústria automotiva não

guarda relação direta com o local de sua instalação, obedecendo somente a decisões de nível

internacional e macroeconômico, de competência do âmbito federal de governo.

No entanto, a formação da Câmara do ABC foi marcada pela intensa articulação

regional, contando inclusive com a participação do setor automotivo como signatário do

acordo de instalação. A adesão foi comemorada por diversos atores regionais, como Celso

Daniel, Fausto Cestari, do Ciesp, e pelo coordenador do Fórum da Cidadania, Marcos

Gonçalves, como mostra reportagem do Diário do Grande ABC, em 03 de abril de 1997.
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Apesar de sua participação nas reuniões não ser freqüente, ou "quase sempre

ausente", segundo Celso Daniel (1997: 6), durante o ano de 1997, o representante do setor

na instituição, o Vice-Presidente da ANFA VEA e Diretor da Scania, Mauro Marcondes

Machado, elogia a formação da instância regional várias vezes na mídia. Dentre suas

afirmações estão, entre outras, que a Câmara é favorável para atrair investimentos da

indústria automobilística para a região, mas que os Prefeitos "têm que se convencer que

somente conseguirão atrair novas empresas com a concessão de incentivos fiscais ou algum

tipo de vantagem, pois as empresas têm necessidade de redução de custos" (DIÁRIODO

GRANDEABC, 16/4/1997).

Nas entrevistas, percebemos que os atores mais tradicionalmente envolvidos não

sabem especificar a razão dessa participação do setor automotivo, e se restringem a ressaltar

a efemeridade da adesão, dado que sua esfera de negociação no tocante às políticas e

possibilidades de desenvolvimento setorial situa-se além dos governos locais.

Ainda assim, houve a participação do setor nesse pe 'íl'), o de retomada da

articulação regional, reforçando a promoção de eventos e atividades desenho do possível

futuro do ABC, cuja descrição faremos.

Carta da Câl1wra do Grande ARC

A primeira realização da Câmara foi o "10 Seminário de Desenvolvimento

Econômico e Social do Grande ABC", realizado nos dias 8 e 9 de maio de 1997, no qual

foram debatidas experiências internacionais no intuito da "obtenção de subsídios

qualificados para definição da estratégia de desenvolvimento regional, em cuja

implementação a Câmara terá papel fundamental", segundo declarações de Celso Daniel ao

Diário do Grande ABC em 20/4/1997.

Os casos internacionais apresentados foram: Detroit - EUA; Rotterdam -

Holanda; Galícia - Espanha; Nordeste da Inglaterra e América Latina. O seminário contou

também com exposições de conferencistas e debatedores nacionais de renome, além de

lideranças locais.

A organização do evento teve atuação destacada da assessoria do Prefeito Celso

Daniel - então Presidente do Consórcio. Porém, foi organizado em conjunto por diversas

organizações regionais. Três montadoras do ABC patrocinaram o evento: Ford do Brasil

Ltda., Scania do Brasil Ltda. e Volkswagen do Brasil S.A., além do Consórcio

Intermunicipal e da Rhodia S.A. Dada a inexistência de personalidade jurídica da Câmara e
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complicações legais do Consórcio, os recursos dos patrocinadores foram repassados ao

Sindicato dos Metalúrgicos, que prestou contas e notas aos patrocinadores. As publicidades

- divulgação em jornais e outras mídias - foram realizadas pela assessoria da Prefeitura de

Santo André.

Após o Seminário Internacional, procurou-se aproveitar melhor o conhecimento

adquirido e assim foi realizado um workshop para debater seus resultados e experiências

relatadas. A intenção era identificar as contribuições para a construção de uma proposta

regional do ABC. Na oficina foi debatido um texto preparado por um grupo de trabalho

formado por lideranças que participaram do seminário, agregando um conjunto de diretrizes

elaboradas com a preocupação de integrar aspectos relevantes relatados nos dois dias de

seminário. A Carta da Câmara do Grande ABC foi o resultado desse debate, contendo as

diretrizes consensualmente aprovadas, sendo assinada em 20 de maio de 1997.

Há muitas semelhanças entre as intenções e caminhos apontados pela "Carta" e

as diretrizes do documento do Planejamento Regional Estratégico, publicado em 1999, na

qual são reafirmadas as intenções de valorizar e fortalecer a grande indústria da região, mas

concomitantemente investir e fomentar o setor terciário, valorizando comércio e serviços,

principalmente serviços modernos de apoio à indústria - o chamado terciário avançado.

A Carta afirma que o debate sobre experiências internacionais propiciado pelo

Seminário Internacional permitiu o fortalecimento de importantes consensos regionais.

Entre eles, que a região deve empenhar ações buscando tirar proveito de oportunidades

abertas pelas transformações tecnológicas e globalização. Também constatam que não há

modelo externo a ser seguido, que os atores regionais devem considerar influências

externas, e, porém, criar um caminho próprio que respeite as especificidades locais.

Também são estabelecidas as diferenças entre a situação do ABC e o caso de Detroit,

afirmando que, ao contrário de Detroit, o ABC não sofre tão acentuado esvaziamento e que

os atores locais têm predisposição para acordos, o que reforça a constatação da necessidade

de criação de um modelo próprio.

A idéia geral é mostrar a crença regional no poder das instituições do ABC,

notadamente a Câmara, e na capacidade dos atores locais promoverem a mudança. O

documento é finalizado com a reafirmação da necessidade de compromisso e participação

dos diversos atores regionais para o desenvolvimento econômico e social com qualidade de

vida para a população.
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A elaboração das prilneiras propostas regionais

Após a Carta, iniciam-se os trabalhos de elaboração das primeiras propostas de

desenvolvimento econômico do ABC, que dariam origem aos acordos regionais. Os acordos

são a forma de estabelecimento da execução das ações necessárias para o desenvolvimento,

delimitando a atuação dos atores envolvidos, designando papéis, recursos, etc.

Na metodologia estabelecida na criação da Câmara, foram formados quatro

grupos temáticos de trabalho com subgrupos - definidos antes da assinatura do Termo de

Acordo de instalação - aos quais caberia a tarefa de elaborar diagnósticos da situação e

problemas regionais, propondo ações para sua solução. A programação era debater o

resultado dos trabalhos dos grupos no Seminário Geral de Entidades, em julho de 1997,

onde haveria a hierarquização dos problemas com objetivo da definição dos acordos

prioritários a serem assinados pelo Conselho Deliberativo. Eram os Grupos Temáticos:

GT. 1- Desenvolvimento Econômico e Emprego

Subgrupos:

1. Política Industrial e Política para o Setor Terciário

2. Políticas de Emprego e Requalificação Profissional

3. Porto de Santos

4. Marketing Regional

GT. 2 - Planejamento Urbano e de Meio Ambiente para o Desenvolvimento

Sustentado

Subgrupos:

1. Uso e Ocupação do Solo

2. Proteção aos Mananciais

3. Controle de Enchentes

4. Resíduos Sólidos

5. Circulação e Transporte

6. Saneamento Básico

GT. 3 - Desenvolvimento Social

Subgrupos:
1. Habitação

2. Educação

3. Saúde

4. Segurança Pública

5. Lazer e Cultura



58

GT. 4 - Desenvolvimento Administrativos e Tributários

Subgrupos:

1. Recursos Financeiros

2. Aspectos Tributários

3. Coordenação Institucional

As competências GT's reforçaram o foco no desenvolvimento econômico

sustentado e todos os grupos foram coordenados por Secretários municipais de

desenvolvimento econômico. (GT.l: Santo André; GT.2: Ribeirão Pires; GT.3: Mauá; GT.4:

São Caetano do Sul).

O Grupo Temático de Desenvolvimento Econômico e Emprego (GT 1) tinha

forte presença de representantes da prefeitura de Santo André e foi coordenado por Nelson

Tadeu Passoti Pereira, na ocasião Secretário de Desenvolvimento Econômico de Santo

André, que em seguida tornou-se coordenador executivo da Câmara. O cargo não estava

previsto na instalação da Câmara Regional. A sugestão do cargo e que fosse preenchido

sempre pelo Secretário de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura que preside o

Consórcio foi dada pelo próprio Nelson Passoti, por ocasião da reunião dos Prefeitos no

Consórcio em 24 de março de 1997. Em 1998, o Prefeito eleito Presidente do Consórcio

passou a acumular o cargo de Coordenador Executivo da Câmara, sem eleição. Nelson

Tadeu propôs também a instalação de uma secretaria executiva da Câmara na sede do

Consórcio, solicitando cessão de funcionários municipais para as atividades, que não foi

acatada pelos Prefeitos.

O assessor especial de São Bernardo no Consórcio Intermunicipal - Renato

Maués, afirmou, em entrevista concedida a Abrucio & Soares em dezembro de 2000, que

"há Prefeitos que consideram uma questão regional mais importante que outras [...] cada um

tem seu direcionamento". Continuando, Renato Maués afirma que Maurício Soares, de São

Bernardo, sempre dá mais atenção às questões sociais, especialmente de crianças e

adolescentes, e Celso Daniel, para as questões econômicas, e Maria Inês Freire, Prefeita de

Ribeirão Pires, às questões dos mananciais.

Este foi o fundamento básico da cooperação intermunicipal no ABC, com

destaque especial neste período. Os Prefeitos "espinha dorsal da Câmara" conduziam as

questões de seu maior interesse e o apoio dos demais Prefeitos às suas bandeiras era obtido

por meio da troca de apoio mútuo. Foi este o princípio que norteou a condução dos grupos

por secretários municipais e os diferentes graus de participação das prefeituras nos grupos e

subgrupos da Câmara.
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Os trabalhos dos grupos e subgrupos deveriam ter duração de março a julho e

concentraram-se na preparação do Seminário de Entidades regionais. A secretaria do

Consórcio apoiou os trabalhos dos grupos. As discussões foram estruturadas no padrão

definido pela Coordenação Executiva: Problemas; Ação Proposta; Agentes Envolvidos, e;

Recursos Necessários. Foi observado nível de detalhamento diferenciado de um grupo para

o outro, ou até mesmo de um problema para o outro. Cada subgrupo elegeu

aproximadamente cinco prioridades, de onde saíram pouco mais de 100 ações propostas

para discussão no Seminário.

O passo seguinte foi a definição das prioridades a serem apresentadas no evento.

Os critérios para seleção foram, segundo Celso Daniel: l. vinculação ao desenvolvimento

econômico local; 2. viabilidade econômica e política; 3. possibilidade de obtenção de

acordos e preocupação em incorporar contribuições de todos os subgrupos. Foram, assim,

selecionadas 31 prioridades, "consideradas as prioridades das prioridades". Os responsáveis

pela definição foram a Coordenação Executiva e os coordenadores dos grupos e subgrupos

(DANIEL, 1997: 7).

O I Seminário Geral de Entidades, promovido pela Câmara do Grande ABC e

realizado em São Bernardo nos dias 14 e 15 de Julho de 1997, estava programado na

instalação da Câmara como um workshop para definição dos acordos prioritários da

instituição. Inicialmente, se idealizou a data como a da assinatura dos termos de acordos.

Contudo, houve a necessidade de instalação oficial do Conselho Deliberativo e também de

maior debate das propostas.

As 31 prioridades previamente escolhidas foram apresentadas e os atores

presentes foram divididos em subgrupos no primeiro dia, para debater as propostas, sugerir

alterações no texto ou troca de algumas das propostas, mantendo o mesmo total. O segundo

dia foi dedicado ao debate da totalidade dos participantes e finalização de documento com

as propostas.

O Relatório Final das Propostas, resultado das discussões do Seminário

documentado pela Câmara do Grande ABC, não menciona os grupos, dando ênfase apenas

às propostas, onde são apresentadas as 31 prioridades em ordem numerada que não obedecia

à divisão dos grupos. No Relatório Final, a constituição da Agência de Desenvolvimento

Econômico do Grande ABC aparece como proposta de número 2. Sob o número 1, aparece

a constituição de um Núcleo de Marketing para empreender ações de mudança de imagem

institucional da região. A terceira prioridade era a implementação de um Plano Regional de
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Macro-Drenagem. As demais propostas diziam respeito a assuntos como qualificação

profissional, ciclo cultural, constituição de um fundo de aval regional, entre outras.

Para a preparação dos acordos da Câmara, a partir do Seminário de Entidades, a

Coordenação Executiva reorganizou internamente os trabalhos e reformulou a dinâmica dos

grupos, resultando na criação de 11 novos Grupos para elaborar minutas de acordos

envolvendo 18 das 31 propostas.

A nova metodologia era baseada na discussão pública das minutas de acordo

produzidas. Assim, em outubro de 1997 foram realizadas duas audiências públicas com a

participação de parlamentares da região e lideranças não restritas aos membros da Câmara,

para discussão das minutas, que em seguida foram reescritas.

Assim, em novembro de 1997, foi assinada a primeira rodada de acordos da

Câmara, que versavam sobre as seguintes temáticas: constituição da Agência de

Desenvolvimento Econômico do Grande ABC; ações voltadas para o aumento da

competitividade das cadeias produtivas; formação profissional; macrodrenagem e combate

às enchentes; sistema viário e melhoria do sistema Anchieta; revisão da lei estadual de

proteção ambiental para permitir a instalação de indústrias não poluentes; desenvolvimento

de um Circuito Turístico e Cultural; Movimento regional de apoio à criança e adolescente; e

Movimento regional de alfabetização de jovens e adultos.

Mais três rodadas de acordos regionais foram realizadas pela Câmara. Em 1998,

os grupos de trabalho foram reorganizados e seus trabalhos deram origem à segunda rodada

de acordos regionais. Em janeiro de 2000, foram assinados novos acordos, e,

posteriormente, uma quarta rodada em novembro de 2001, data da posse do Governador

Geraldo Alckmin no Conselho Deliberativo, necessária após o falecimento do Governador

Mario Covas, em março de 2001. As temáticas dos acordos são variadas assim como seus

resultados.

Uma importante realização da Câmara foi a elaboração do Planejamento

Estratégico Regional, iniciada em março de 1999. O planejamento foi realizado por meio de

grupos de trabalhos compostos por representantes das Prefeituras, Fórum da Cidadania e,

em menor grau, do governo do estado. As ações do Planejamento foram agrupadas em sete

eixos temáticos, chamados de Eixos Estruturantes - EE:

EE 1 - Educação e Tecnologia

EE 2 - Sustentabilidade das Áreas de Mananciais

EE 3 - Acessibilidade e Infra-estrutura

EE 4 - Diversificação e Fortalecimento das Cadeias Produtivas
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EE 5 - Ambiente Urbano de Qualidade

EE 6 - Identidade Regional e Estruturas Institucionais

EE 7 - Inclusão Social

Comparado ao "planejamento" realizado em 1997, contata-se que a participação

dos atores regionais, à exceção dos das Prefeituras, foi menor em 1999. Jorge Hereda,

assessor da presidência do Consórcio neste ano, ressalta que o Planejamento Estratégico não

contempla ações para a cadeia automotiva porque não houve participação alguma do setor

no processo. Notamos que, em todos os momentos da Câmara, a participação predominante

vinha dos governos municipais. Mesmo num momento de acentuada participação popular,

como o observado em 1997, a sustentação da Câmara vinha das prefeituras, que custeavam

o Consórcio e cujos técnicos mantinham a agenda constante de reuniões dos grupos

temáticos.

o resultado do Planejamento Estratégico Regional foi publicado pelo Consórcio

Intermunicipal, e sua realização, publicação e distribuição das publicações são um

importante resultado da Câmara. No entanto, é reconhecida pelos atores regionais a

necessidade de um planejamento regional mais dinâmico, com revisões constantes, o que

não foi realizado na prática, pois dependeria, para sua efetivação de um engajamento maior

dos atores do ABC.

E, principalmente é reconhecida a importância da execução das atividades

planejadas. Como os acordos representam o instrumento principal de execução das ações

regionais e estes apenas vinculavam os atores, sendo mecanismos como "protocolos de

intenção'", não havia a garantia de sua realização. Expõem-se, desta forma, algumas das

fragilidades da experiência regional do ABC, que superou o "tradicional bairrismo

municipal." mas ainda carece de instrumentos de ação efetivos.

Se por um lado a experiência regional do ABC possui inegáveis características

de avanço pela transposição dos obstáculos do federalismo brasileiro, por outro, temos

expostas também suas limitações, originadas pelo diminuição da participação dos atores nas

questões regionais, que atrapalham - se não impedem - a execução das ações planejadas,

fragilizando as instituições regionais.

A originalidade da experiência começou já no Consórcio Intermunicipal, quando

a ampliação do seu escopo de atuação e da sua base social de relacionamento foi iniciada

com o Seminário "O ABC no Ano 2000" realizado em 1992, que culminou com uma

8 Repetindo o termo usado por Celso Daniel em entrevista a Abrucio e Soares, realizada em 2000.
9 Segundo Cocco, 200 I: 7.
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espécie de "acordo" regional (a Carta do ABC ano 2000), que significou o primeiro

despertar dos atores locais à sua capacidade de dar respostas à crise econômica pela qual

passa a região.

Este momento de inflexão na articulação regional foi importante para

pavimentar o caminho da ampliação da organização social no ABC, pois gerou a crença de

que soluções locais eram possíveis e estimulou o diálogo entre Sindicatos e Empregadores

que depois originou o Fórum da Cidadania.

O Fórum, ao tentar aumentar o peso político da região com a ampliação da

representação no Congresso e Assembléia Legislativa provocou, pela inédita mobilização

social espontânea, um aumento do peso político maior que o esperado, que terminou por

trazer um importantíssimo ator metropolitano ao jogo regional - o governo estadual.

Contudo a maioria dos atores do Fórum nem se dá conta deste importante fato resultante de

sua articulação, pois preferem acreditar no peso econômico da região.

Foi assim iniciado um ciclo virtuoso de aumento da colaboração no qual o

Fórum da Cidadania estimulou o retorno do Consórcio após seu refluxo e esta união

despertou o Governo do Estado para a questão regional do ABC, que por sua vez estimulou

o aumento do compromisso, que culminou na institucionalização da Agência de

Desenvolvimento Econômico.

Contudo, com o arrefecimento da participação do Governo Estadual, houve o

retorno da postura municipalista autárquica e a questão regional, inclusive a Agência -

constituída como braço executor das ações do planejamento estratégico da Câmara Regional

- começa a sofrer impasses que buscaremos analisar no capítulo seguinte.
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Capítulo 3- Gênese e Desenvolvimento da Agência

o objetivo deste capítulo é descrever e analisar a história da Agência, revelando

que sua construção e desenvolvimento também constituíram um processo regional, marcado

pela constante acomodação e conflito de interesses dos diversos atores envolvidos. Assim,

são apresentados esses atores; seu grau de participação; as principais discussões realizadas

para sua criação e suas atividades; sua relação com as demais instituições regionais e grupos

de interesse do ABC; e os resultados alcançados. Para tal, a análise foi dividida em três

períodos: o primeiro é dedicado à gênese e os dois seguintes tratam do desenvolvimento da

Agência. Ao final do capítulo é apresentada uma análise dos acontecimentos dos períodos

anteriores.

]O Período -7 a Gênese da Agência: compreende os anos de 1997 e 1998: o

primeiro período trata desde o surgimento da proposta de uma agência, no início de 1997,

passa pela consolidação acordo de implantação e se estende até à sua Assembléia de

Criação, que ocorreu em outubro de 1998.

A criação da Agência representa uma novidade na experiência regional

brasileira por ser a única instituição de desenvolvimento regional que agrega formalmente

atores públicos e privados, com compromisso de custeio e realização de projetos comuns.

Daí a importância deste primeiro período para a compreensão da forma de articulação e do

surgimento de uma proposta inovadora.

Como está exposto no capítulo anterior, a Agência foi o primeiro acordo da

Câmara Regional, assinado em novembro de 1997. Assim, sua gênese ocorre no ápice da

participação de atores públicos e privados no debate regional, comparativamente maior do

que nos anos seguintes. Desta forma, a Agência teve suas funções dimensionadas num

período de maior legitimidade social, mas não contou com o mesmo apoio nos anos

seguintes.

Os conflitos aqui observados são, principalmente, os governamentais

relacionados à adesão ou não como associados da Agência. O destaque é a ausência do

Governo do Estado e, em menor grau, a falta de apoio de alguns municípios à idéia e

entraves colocados pelo legislativo municipal de São Bernardo do Campo. Dentre os atores

privados há um otimismo em relação à criação da instituição, porém com uma relativa falta

de conhecimento do seu papel.
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Em relação à importância dada pelos atores, destaca-se o peso da participação

do governo municipal de Santo André, com o empenho do Prefeito Celso Daniel, que

exercia a Presidência do Consórcio em 1997 e coordenou o grupo de trabalho de

implantação da Agência.

O principal resultado desse período é a própria criação da instituição. Aqui é

possível comparar os projetos de Agência nos diferentes momentos do processo de

formação, contrastando as atribuições inicialmente planejadas para a Agência e seu formato

ao ser oficialmente criada.

r Período -7 Primeiros passos do desenvolvimento da Agência: compreende

o período do final de 1998 a 2000: corresponde ao 10 mandato da Diretoria eleita em

outubro de 1998, que seria finalizado em outubro de 2000, e que, no entanto, devido às

eleições municipais daquele ano, foi prorrogado até janeiro de 2001.

Nesses dois anos, a Agência iniciou seus primeiros projetos e atividades e havia

muito pouca definição de quais seriam estes passos iniciais. Havia, desta forma, discussões

constantes e repetitivas dos mesmos pontos, seguidas vezes. Pairavam muitas dúvidas sobre

quais caminhos seguir, apesar das definições contempladas no acordo assinado em 1997.

Normalmente, as discussões eram guiadas pelas finalidades descritas na sua formação, mas

a principal componente é a grande quantidade de idéias e os poucos projetos efetivados.

No período, começam a se manifestar as dificuldades operacionais da Agência,

cujo orçamento apertado causou, a princípio, dificuldade de preenchimento do seu quadro

técnico. Entretanto, foram obtidos alguns resultados de relevância. As análises da pesquisa

PAEP contratada pelo Consórcio renderam os primeiros estudos publicados: os Cadernos de

Pesquisa n° 1 e 2. Mas a principal ação foi representada pelos projetos financiados por

organismos internacionais, o primeiro com financiamento do BID e o segundo financiado

pelo HABITAT/ONU. Nesta parte, é notada a participação acentuada e diferenciada da

Prefeitura de Santo André, cujo empenho isolado, com a colocação de funcionários

municipais para cobrir a falta de corpo técnico próprio da Agência, resultou na obtenção

desses financiamentos.

Os conflitos não são muito intensos ou explícitos, sendo o maior deles notado

entre a Diretoria da Agência e o Consórcio no tocante à definição do compartilhamento de

custos pelas duas instituições. Apesar de o conflito intermunicipal não estar explícito, é

observada a omissão dos demais municípios, que, em geral, deixam a Agência sob condução

única de Santo André.
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3° Período -7 O Acirramento dos Conflitos: de 2001 em diante: este período

coincide com o segundo mandato da Diretoria e se estende até às novas eleições, no

princípio de 2003.

Com a perspectiva de eleições para a Diretoria, é iniciado um processo de

acirramento dos conflitos e aumento da cobrança, por parte dos setores privados, por

resultados da Agência. Esta situação de modestos resultados derivou da falta de apoio dos

atores públicos e privados às atividades da Agência no período anterior, quando seus

primeiros passos foram dados com apoio isolado e coordenação de seu Diretor Geral, o

Prefeito Celso Daniel.

A disputa verificada no processo eleitoral leva a um acordo entre o Diretor Geral

e esses setores - que se denominavam o "Grupo dos 11", formado pelas sete Associações

Comerciais e Industriais e os quatro Ciesp's da região, representados na Agência. O acordo

previa a reestruturação das atividades da Agência, e que, na eleição seguinte, o Diretor

Geral seria um representante da sociedade, e não do Consórcio.

Uma das reclamações era a necessidade de mais associados à instituição, o que

levou à busca por novas adesões e culminou com um resultado favorável: em 2001, oito

universidades da região aderem em bloco à Agência. Mesmo assim, em agosto de 2002,

ocorre a cisão e o Grupo dos 11 deixa a Agência. Porém, a cisão não é observada de forma

uniforme entre os componentes do Grupo. Outro conflito revelado no período foi detonado

pelo influente editor da revista regional Livre Mercado, Daniel Lima, que acusava a

Agência de atender apenas a interesses acadêmicos com suas pesquisas e a omitir a

verdadeira gravidade da crise econômica do ABC. O conflito atingiu grande dimensão e

provocou ligeira mudança nas pesquisas, além de ocasionar alterações no quadro de

colaboradores da Agência.

Em termos das ações e projetos do período, não são observados resultados de

grande relevância. Há a continuidade das pesquisas - incluindo as contratadas no período

anterior com recursos internacionais - , a implantação de duas incubadoras e um projeto de

levantamento das vocações municipais. A disputa na ocasião da eleição, que colocou a

Agência na mídia e no debate regional, p«deria ter gerado maiores resultados se a

manifestação de interesse dos atores se convertesse em parcerias para ações concretas ou

num maior pacto de cooperação, o que não ocorreu.

A segunda metade desse período é iniciada com o choque do assassinato do

Prefeito de Santo André e Diretor Geral da Agência, Celso Daniel, que, pela sua
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importância para a questão regional no ABC, marca uma importante inflexão da história da

Agência.

A seguir, é apresentado um "mapa" dos atores, os principais momentos e os

principais conflitos que influenciaram a formação e desenvolvimento da Agência do ABC.

Quadro 2: Mapa dos atores e conflitos regionais do ABC

Ator(es) Momento Conflitos, fatos e Tema Resultados
posições

Sete Formação do Municipalismo Ambiental Formação do
prefeituras da Consórcio autárquico, três Consórcio
região 1990 prefeituras do PT na

região, empenho
principal de Santo
André

Prefei tura de 1991 Conflito Prefeitura x Desenvolvimento Fomento dos
Santo André e empresariado econômico negócios locais
empresariado atenuado pela municipal (Santo André
municipal perspectiva de diálogo Primeira

e solução comum Opção 10)

Consórcio / 1992 Conflito Prefeituras x Desenvolvimento Inicio do diálogo
Sete empresariado x econômico entre governos
prefeituras da sindicatos atenuado locais e
região pela perspectiva de sociedade.
e diálogo e solução Primeiro
empresariado comum. Marcou a Protocolo de
regional influência e empenho Intenções

de Celso Daniel que regional (Carta
fez regional uma ABC ano 200011)

experiência local
Consórcio / 1993 - 1996 Municipalismo Nenhum Consórcio sem
Sete autárquico, bairrismo relevante atuação gera
prefei turas da = ostracismo da como resposta
região instituição mobilização

social
Sociedade 1994 Atenuados conflitos Eleições 1994 Campanha "Vote
(Empresári os, entre empresários e no Grande
sindicatos) sindicatos para ABC", Criação

aumentar peso do Fórum da
político da região Cidadania

Fórum da Fim de 1996 Agravamento da crise Desenvolvimento Efervescência
Cidadania; econômica; atores econômico/ participativa.
Prefeitos acreditando em sua reversão da Adesão do setor
eleitos; possibilidade de imagem de Custo automotivo à
Governo do mudança da realidade ABC causa regional.

10 Vide Capítulo 2 - Tópico "Fórum 'O ABC no ano 2000'''.
11 Idem.



67

Ator(es) Momento Conflitos, fatos e Tema Resultados
posições

Estado regional. Abertura do Criação da
diálogo com o Câmara do
Governo Estadual Grande ABC

Governo do Gênese da Assinatura do Acordo Constituição de Não adesão do
Estado Agência - - adesão 1ausência na um executor da Governo

1997 Agência Câmara Regional Estadual no
acordo

Prefeitura de Gênese da Municipalismo Aprovação legal Adesão com
São Caetano Agência - autárquico. Falta de da adesão à negativa de

1998 suporte à Agência e Agência aporte de
intenção de não qualquer recurso
adesão (mesmo tendo para projetos
assinado o acordo)

Câmara Gênese da Legislativo x Aprovação legal Limitação dos
Municipal de Agência - Executivo Municipal. da adesão à financiamentos
São Bernardo 1998 Intenção do Agência da Agência na lei
do Campo Legislativo de de São Bernardo

participação no do Campo
Consórcio
Intermunicipal

Consórcio Primeiros Não intenção ele Escolha da sede Ausência de
Intermunicipal passos da colaboração da da Agência colaboração e
e Agência Agência burocracia do parcerias entre as

1998/99 Consórcio nas instituições.
atividades da Agência Insulamento

burocrático do
Consórcio

Prefeituras e Primeiros Conflitos contidos Efeti vação dos Projetos
setor privado passos da numa situação ainda projetos da modestos com

Agência embrionária da Agência excessiva
1998/2000 Agência. dependência de

Ausência de recursos técnicos
cooperação prática e apoio político
nas atividades da de Santo André.
Agência.

As 7 ACI's e 3° Período: Disputa pelo controle Eleições da Mudanças
os 4 Ciesp's; Acirramento da Diretoria da Diretoria da estruturais e de
Prefeito Celso dos conflitos Agência. ACI' s e Agência. escopo de
Daniel na Agência Ciesp's acusando falta projetos.

de resultados, sem Entrada de novo
oferecer apoio. sócio: as

Uni versi dades
Agência x Acirramento Conflito sobre o Desindustrializaç Congelamento da
Livre Mercado dos confli tos diagnóstico da crise ãol reestruturação produção de

econômica do ABC produtiva pesquisas. Saída
do "coordenador
de pesquisas"

Atores Início de Morte do Diretor Trégua
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Ator(es) Momento Conflitos, fatos e Tema Resultados
posições

Regionais 2002 Geral Celso Daniel - momentânea dos
reconhecimento de conflitos
sua importância

ACI'se 3° Período: Descrença na Resultados e Saída do grupo
Ciesp's Acirramento possibilidade de ações da Agência da Agência

dos conflitos resultados após a
morte do Celso
Daniel

Santo André e Nos 3 Municipalismo Desenvol vimento Isolamento do
demais períodos: autárquico Conflito Regional e Celso Daniel no
municípios Gênese e velado. Falta de apoio Cooperação esforço de

desenvolvi- (recursos, pessoal) às In tergovernamen t desenvolver a
mento da atividades da Agência aI Agência
Agência pelos demais

Prefeitos,
independente de
partido político.

Associados da Fim do 3° São Caetano assume Eleições para Nova
Agência (Pólo Período cadeira de Diretor. Diretoria acomodação de
Petroq uímico Único representante interesses.
e Prefeitura de empresarial, o Pólo Mudança do
São Caetano) Petroquímico assume Secretário

a Direção Geral. Executivo.

10 Período: a Gênese da Agência

o nascimento da idéia:

A idéia de criação da Agência surge dos Grupos de Trabalho da Câmara

regional, na preparação das propostas que seriam levadas ao Conselho Deliberativo no I

Seminário Geral de Entidades, em julho de 1997, que elegeria as 31 prioridades regionais. A

proposta foi desenvolvida pelo Sub Grupo de Marketing, coordenado pela então Secretária

Municipal de Administração de Santo André, Miriam Belchior.

Segundo relato do Presidente do Consórcio em 1997, Celso Daniel, em reunião

do Conselho de Prefeitos, o propósito inicial era criar uma Agência de fomento:

"a idéia é criar uma espécie de Agência de

Desenvolvimento Regional, buscando linhas de crédito para

atividades na região (social e pequenas empresas), financiado por:

recursos dos orçamentos municipais, estaduais, BNDES r...} uma

forma de atrair investimentos" (CONSÓRCIO lNTERMUNIC1PAL,
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RELATÓRIODE ATIVIDADES,exercício 1997, Ata da reunião de

26/5/97).

Segundo o "Informativo Grande ABC", editado pelo Consórcio Intermunicipal,

nesse workshop, a Agência foi aprovada como a primeira de 31 prioridades da Câmara e a

partir disso se criou um grupo de trabalho, coordenado pelo Prefeito Celso Daniel

(INFORMATIVOGRANDEABC, Ano 1 - n° 1, maio/junho 1999).

No entanto, no Relatório Final das Propostas do Seminário de julho de 1997, a

Agência aparece como proposta de número 2, e o número 1 fica para a constituição do

Núcleo de Marketing, que seria composto por um grupo pequeno de colaboradores

escolhido pela Coordenação Executiva, teria existência temporária e responsabilidade de:

Contratar e coordenar uma Pesquisa de Imagem qualitativa e

quantitativa, com a finalidade de detectar a imagem da região junto aos públicos

interno e externo, e a investidores - a pesquisa forneceria subsídios ao

Planejamento Estratégico Regional.

Gerar e manter um Banco de Dados Regional, com informações dos

municípios como: política, desenvolvimento, população, turismo, lazer, renda,

etc., além de um cadastro de empresas regionais diversas.

Viabilizar o Planejamento Estratégico de Comunicação, para

constituir, promover e divulgar a imagem institucional do Grande ABe.

Realizar Ações de Comunicação como: Propaganda e Promoção em

mídias com a meta de formar conceito de posicionamento da região, divulgando

perfil com relação a investimentos, qualidade de vida, turismo, etc.; Assessoria

de Imprensa para promoção de imagem em imprensa local, nacional e

internacional; e Relações Públicas para promoção de eventos, workshops e

outros dirigidos a investidores.

O Núcleo de Marketing previa o envolvimento das Prefeituras, Governo do

Estado, Câmaras Municipais, Assembléia Legislativa e Setores Privados (sem maior

detalhamento). Sua composição envolvia profissionais das áreas de marketing, propaganda,

relações públicas e assessoria de imprensa. Assemelhava-se a uma força-tarefa emergencial

para um resgate da imagem, combatendo um dos principais problemas regionais aos olhos

dos participantes da Câmara do ABe.

A proposta de número 2 referia-se à constituição da Agência de

Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, que teria a função de:
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Gerir o Plano Estratégico Regional definido pela Câmara,

coordenando e implantando as ações de curto, médio e longo prazo;

Desenvolver campanhas e outras formas de constituir a imagem da

região e atrair investimentos, por meio da elaboração, coordenação e

implantação do Plano de Comunicação;

Concentrar e manter atualizado o Banco de Dados Regional, para,

entre outras coisas, subsidiar uma central de atendimento para fornecer

informação aos investidores.

Nessa proposta de criação estava projetado que "a Agência se estruturará a partir

do Consórcio Intermunicipal e, posteriormente, migrará para um organismo independente,

uma espécie de ONG mista, com a participação do poder público e da iniciativa privada".

Logo a seguir havia uma ressalva muito importante: "deve-se considerar qual a relevância

do envolvimento do Governo do Estado, da sociedade civil organizada e das Câmaras

Municipais" - denotando que ainda havia dúvidas sobre qual o grau de participação e de

contribuição financeira que cada ator deveria desempenhar.

Exatamente como o Núcleo de Marketing, a Agência previa, na parte de

"recursos necessários", o envolvimento das Prefeituras, Governo Estadual, Câmaras

Municipais, Assembléia Legislativa e setor privado (sem especificar como isso deveria

ocorrer).

Tal como colocada na proposta final da Câmara, a intenção estratégica era a

criação pelo Núcleo de Marketing das bases para uma sólida formação da Agência. Seria

aproveitada a forte percepção, por parte dos diversos atores regionais, da existência de um

problema comum da imagem institucional da região.

Há uma confluência das atividades do Núcleo de Marketing e da Agência.

Quanto ao Banco de Dados, a idéia aqui era, claramente, a montagem pelo Núcleo de

Marketing e a continuidade da sua manutenção e uso para permitir à Agência fornecer

informações a empresários investidores. Ao Núcleo cabia a "viabilização do Planejamento

Estratégico de Comunicação", sendo relatado que "as ações de comunicação nesta fase

serão imediatas". Caberia depois à Agência continuar com ações de comunicação, mas com

a tarefa de realizar o Plano de Comunicação. Assim, uma força tarefa emergencial, com

apoio político dos atores locais, faria a estruturação por meio das ações iniciais básicas dos

projetos e funções que a Agência daria continuidade em seguida, ao alcançar condições

institucionais mínimas,



71

Com a reformulação dos trabalhos da Câmara, no segundo semestre de 1997, a

idéia do Núcleo de Marketing foi abandonada e as propostas de atividades a ele delegadas

foram absorvidas pela Agência, que passou a ser a prioridade número 1 da Câmara. Foram

formados novos grupos de trabalho (GT's) para redigir os acordos da Câmara. O grupo de

elaboração do acordo de formação da Agência de Desenvolvimento Econômico era

coordenado pelo Prefeito de Santo André, Celso Daniel, e contou com apoio direto da então

Secretária Municipal de Administração de Santo André, Miriam Belchior.

Em setembro de 1997, o Diário do Grande ABC divulga uma primeira minuta

do acordo da Agência produzida pelo GT. A grande diferença em relação ao acordo

efetivamente assinado era a participação do governo estadual. Segundo a reportagem, 50%

da Agência seriam compostos e custeados pelas prefeituras municipais associadas e 50%

pelo "Governo do Estado, trabalhadores por meio dos sindicatos e empresariado - indústria,

comércio e serviços" ("Agência Regional vai vender Benefício ABC", DIÁRIODOGRANDE

ABC, 21/9/97).

A mesma reportagem expõe a desarticulação entre o Grupo de Trabalho da

Agência e o governo estadual, através de declarações opostas dadas pelo Secretário de

Ciência e Tecnologia, Emerson Kapaz, e por Miriam Belchior (Secretária Municipal de

Administração de Santo André e importante articuladora da Agência), nas quais Kapaz

afirma que o "Estado não deve contribuir" e Miriam Belchior afirma que o Governo do

Estado seria um dos associados. Os comentários deixam claro que o Governo do Estado não

participava sequer das discussões da criação da Agência ("Agência Regional vai vender

Benefício ABC", DIÁRIODOGRANDEABC, 21/9/97).

Boa parte do desenho do acordo da Agência já estava definida nesse projeto

publicado pelo Diário do Grande ABC, entre as quais a missão, a interface com a Câmara e

seu planejamento estratégico, o formato de ONG mista e sua estrutura, todos com texto

idêntico ao do acordo assinado em novembro, a ser detalhado no tópico seguinte. Também

já havia uma estimativa do custeio e a definição das funções das coordenadorias e dos

projetos da Agência.

o Acordo de Implantação e a Assembléia de Criação da Agência

Os acordos assinados na primeira rodada da Câmara Regional eram, em geral,

mais elaborados que os das rodadas seguintes. Mesmo assim, o acordo da Agência era o

mais elaborado entre os da primeira rodada, constituindo um plano de implantação, com
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finalidade, estrutura, papéis dos coordenadores, projetos e cronograma já definidos. O

custeio e o custo de implantação também já estavam determinados, estando explícito que o

custeio não era para projetos. Cada projeto deveria ter financiamento próprio por meio de

acordo específico entre os associados. A estrutura, finalidades e custeio foram mantidos na

criação e no período do primeiro mandato da Diretoria (1998-2000).

No objeto do acordo, é bem especificada a complementaridade de atribuições

das instituições regionais. A Câmara do Grande ABC deveria definir e realizar

Planejamento Estratégico Regional, conforme competência estabelecida pelo artigo 2° do

seu regulamento interno, e a Agência seria um braço auxiliar as suas funções. Expressa

assim o acordo:

"A constituição da Agência de Desenvolvimento não

concorre com as atuais atribuições da Câmara Regional, mas sim

vem atuar como uma estrutura de apoio às suas ações" (CÂMARA

DOGRANDEABC, Termo de Acordo da Agência, 1997).

O formato adotado foi de uma ONG mista, tendo como associados os agentes

que assumiram a garantia de seu custeio. Seus objetivos referiam-se a três linhas básicas de

atuação:

"concentrar as informações socioeconômicas da região,

conduzindo as ações de marketing regional e coordenando as ações

técnico-financeiras de apoio e fomenta às empresas, tendo em vista

promover o desenvolvimento econômico regional sustentado"

(idem).

Segundo o acordo, a estrutura sena composta pela Assembléia Geral dos

Associados, a Diretoria, o Conselho Consultivo e a Secretaria Executiva de Suporte

Técnico, além das coordenadorias, sendo definido o seguinte organograma básico:
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Figura 1 - Organograma básico da Agência de Desenvolvimento, 1997:

Assembléia Geral dos
Associados

Diretoria Conselho Consultivo

Fundo de
Desenvolvimento

Regional

Secretaria
Executiva

I

Coordenação de
Marketing

Coordenação de
Fomento e Apoio e

às Empresas

I

Coordenação de
Informações

Regionais

Fonte: Termo de Acordo da Câmara Regional - Criação da Agência de Desenvolvimento

Pelo acordado, caberia à Assembléia Geral dos Associados - órgão de

deliberação superior da Agência - aprovar seus estatutos, suas diretrizes de atividades, bem

como os balanços de cada exercício. A Diretoria seria indicada pela Assembléia Geral e

teria como atribuição principal estabelecer e avaliar as diretrizes de atividades previstas. O

Conselho Consultivo deveria ser composto pelo Fórum de Vereadores e pelo Fórum da

Cidadania, com a função de ser um espaço de discussão sobre os planos e programas de

trabalho e sobre as formas de funcionamento da Agência.

A Secretaria Executiva concentraria as funções de coordenar as ações da

Agência de Desenvolvimento e ficaria responsável pelo encaminhamento das questões

relativas ao Plano Estratégico Regional, além de acompanhar e orientar os trabalhos das

coordenadorias. As tarefas das coordenadorias seriam as seguintes:
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Coordenação de Marketing: elaborar e gerir o Plano de Marketing

Regional e organizar a promoção da região em feiras e outros eventos de

negócios.

Coordenação de Apoio e Fomento às Empresas: coordenar as ações de

apoio às empresas, tendo em vista aumentar sua competitividade; articular,

através do Fundo de Desenvolvimento Regional, a captação de recursos para

apoiar as empresas regionais, bem como a atração de novos investimentos.

Coordenação de Informações Regionais: estabelecer os parâmetros de

constituição, fazer a manutenção do Banco de Dados Regional e ser responsável

pelo fornecimento de informações para empresários interessados em investir na

região.

Foi previsto que o custeio e o custo de implantação seria compartilhado entre os

associados na seguinte proporção: 49% para o Consórcio Intermunicipal das Bacias Billings

e Tamanduateí e 51 % divididos em partes iguais entre os signatários entre os agentes

associados. Os signatários eram, além do Consórcio Intermunicipal, as Associações

Comerciais e Industriais dos sete municípios da região, os quatro Ciesp's, o Sebrae, os

Sindicatos de Trabalhadores e empresas do Pólo Petroquímico do ABC. O custeio mensal

previsto foi de R$ 30 mil. O voto na Assembléia Geral e a composição da Diretoria seriam

proporcionais à contribuição de cada entidade.

Os próximos passos para a criação da Agência foram estabelecidos no

cronograma de implantação exposto no acordo, pretendendo-se ter estatuto pronto e as leis

de autorização dos governos locais a se associarem aprovadas nas Câmaras Municipais

antes do fim do ano de 1997. No entanto, não se conseguiu cumprir nem a primeira etapa,

pois todos os passos dependiam da aprovação e participação do grupo de trabalho da

Agência e dos associados signatários do acordo, o que não foi possível ainda no mesmo ano.

Como reconhece Celso Daniel, "colocar em movimento tal multiplicidade de atores não é,

reconhecidamente, uma tarefa fácil" (DANIEL,1997: 10).

Assim, entre assinatura do acordo e a criação da Agência passaram-se quase 12

meses, muito além do prazo de um mês estabelecido no cronograma do Acordo.

A Assembléia de criação da Agência ocorreu em 27 de outubro de 1998, no

Teatro Cacilda Becker, em São Bernardo do Campo. Na ocasião, foi aprovado o Estatuto

Social e foram escolhidos - oficialmente - os membros titulares e suplentes da Diretoria.

Celso Daniel foi, por unanimidade, escolhido o primeiro Diretor Geral para o período de

dois anos compreendidos entre 27/10/98 e 26/10/2000.
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A Diretoria foi composta por quatro diretores do Consórcio e cinco diretores dos

demais segmentos associados. (para respeitar a representatividade de 49% do Consórcio e

51 % dos demais). Os membros eram:

• Quatro representantes das Prefeituras / Consórcio:

Maurício Soares de Almeida, Prefeito de São Bernardo do Campo e

então Presidente do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC;

Celso Daniel, Prefeito de Santo André;

Gilson L. C. de Menezes, Prefeito de Diadema;

Oswaldo Dias, Prefeito de Mauá;

• Representantes das Associações Comerciais, titular: Filipe dos Anjos

Marques, da Associação Comercial e Industrial de Diadema; suplente: Anacleto Campanella

Júnior, da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul;

• Representantes dos Centros Industriais do Estado de São Paulo, titular: César

Antônio Garbus, do Ciesp - Diretoria Regional de São Bernardo do Campo; suplente:

Cláudio Musumeci, do Ciesp - Diretoria Municipal de São Caetano do Sul;

• Representantes dos Sindicatos, titular: Sérgio Novaes, do Sindicato dos

Trabalhadores nas Indústrias Químicas do ABC, suplente: Carlos Alberto Grana, do

Sindicato dos Metalúrgicos do ABC;

• Representantes do Sebrae - Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas

de São Paulo, titular: Sylvio Goulart Rosa Júnior; membro-suplente: José Eduardo Giorfi;

• Representantes das Empresas do Pólo Petroquímico, titular: Jorge Manuel de

Souza Rosa, da Petroquímica União S/A; suplente: Arpad Koska, da Solvay do Brasil S/A.

Os Prefeitos nomearam como suplentes os Secretários de Desenvolvimento

Econômico, à exceção de Oswaldo Dias, que nomeou a Secretária de Planejamento. Na

Assembléia também foram eleitos os representantes do Conselho Consultivo e da Comissão

Fiscalizadora.

Houve a aprovação das cotas de contribuição dos associados, determinadas com

base em um quadro demonstrativo de despesas mensais iniciais da Agência, sendo que 49%

do custeio, somando o valor mensal de R$ 13_965,00, seriam pagos pelo Consórcio

Intermunicipal, e os 51% restantes, no total de R$ 14.535,00 mensais, seriam rateados entre

os demais associados, cabendo a cada segmento R$ 2.907,00.

O Estatuto aprovado na Assembléia definia e oficializava os pontos já decididos

no acordo, como a forma jurídica, estrutura (Assembléia Geral dos Associados, Diretoria,
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Conselho Consultivo, Secretaria Executiva e Comissão Fiscalizadora) e seus papéis, sede e

foro em Santo André e outras definições.

A atribuição do Conselho Consultiva era emitir opinião sobre o conteúdo dos

trabalhos da Agência e, especialmente sobre o quadro de pessoal e remuneração de

empregados. Era composto de: Representantes do Fórum da Cidadania do Grande ABC;

Vereadores (Presidentes das Câmaras Municipais); e Deputados Estaduais e Federais da

Região (enquanto estiver em vigência o seu mandato). Contudo, o Conselho Consultivo da

Agência nunca se reuniu.

O Estatuto também estabeleceu as finalidades centrais da Agência:

- produzir, sistematizar e disponibilizar informações socioeconômicas da

região do Grande ABC;

- conduzir ações de Marketing Regional;

coordenar e implementar ações técnico-financeiras de apoio e fomento às

empresas, no âmbito regional;

- coordenar e implementar projetos especiais, relacionados ao desenvolvimento

econômico do Grande ABC.

Foram também previstas a manutenção e gestão do "Fundo de Desenvolvimento

Regional, ora criado e destinado a financiar projetos para estimular pequenas e médias,

através da captação de recursos de agências nacionais e internacionais de fomento, entre

outras fontes" (Estatuto da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC).

No artigo 30 do Estatuto foi previsto que operações financeiras (empréstimos)

com valores acima de quatro vezes o valor da maior contribuição de Município Associado

deveriam ser submetidas à prévia autorização das Câmaras Municipais - imposição da

Câmara Municipal de São Bernardo do Campo.

Relações e expectativas dos atores regionais no 10 Período de Análise

Não houve grande diferença entre o projeto da Agência desenhado em agosto de

1997 e o Estatuto aprovado, que praticamente ratificou o acordo de implantação da Agência.

As principais mudanças no seu desenho foram realizadas nos primeiros meses

da Câmara Regional, quando a idéia de uma agência de fomento regional, nos moldes de um

"BNDES do ABC", foi substituída, em junho de 1997, pela intenção de uma agência de

articulação e atração de investimentos, responsável pelo marketing regional e pela

manutenção de um Banco de Dados para informar potenciais investidores. Essa agência
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contaria com suporte inicial de um Núcleo de Marketing. O projeto, originado a partir da

decisão de fusão das propostas do Núcleo e da Agência, praticamente definiu seu Acordo de

Implantação e Estatuto.

Em geral, os atores regionais manifestavam grande otimismo em relação à

criação da Agência. Assim, restaram apenas dois pontos de conflito governamental nesse

primeiro período: o primeiro é a não adesão do Governo Estadual; o outro foi representado

pelo episódio da aprovação das Leis autorizando a participação dos executivos municipais

na Agência, no qual São Caetano do Sul apresentou comportamento de municipalismo

autárquico, e o Legislativo Municipal de São Bernardo do Campo manifestou resistências.

A usual falta de participação do Governo do Estado levava atores regionais a

desconfianças quanto à continuidade política de seu comprometimento com a região. Nesse

sentido, o Editorial do Diário do Grande ABC de 23/09/97 aponta como vantagem da

Agência a possibilidade de se "precaver contra um hipotético esvaziamento da Câmara

Regional em conseqüência de mudanças de atitude do Governo Estadual em relação ao

Grande ABC", e afirma que "nesta hipótese, a estrutura idealizada para a Agência poderia

assegurar a continuidade dos trabalhos de revitalização econômica regional, independente

do governo do Estado, qualquer que seja ele". Opinião similar sobre o engajamento do

Executivo Estadual foi relatada por Fausto Cestari, no mesmo jornal, em abril, quando

declarou que os empresários dariam continuidade à Câmara, independentemente de

mudanças no comando das prefeituras (DIÁRIODOGRANDEABC, 16/04/97).

A participação do Governo do Estado na Agência era dada como certa nos

primeiros meses de elaboração do acordo. Por fim, o Governo do Estado não aderiu,

alegando, por meio de declarações do Secretário de Ciência e Tecnologia, Emerson Kapaz,

que sua participação na Câmara garante a atuação do Governo do Estado no

desenvolvimento da região. Mas é, no mínimo, curioso que o acordo da Câmara que

representava sua prioridade não tenha tido a participação do Governo Estadual,

especialmente quando a Agência é seu braço executivo.

Apesar de não ter se constituído em um ponto de conflito, o setor automotivo

não concordou em participar da Agência em nenhum dos momentos em que foi convidado.

Em relação ao segundo conflito acima mencionado, ele se deu porque, para a

adesão das prefeituras à Agência, era necessária a autorização dos legislativos municipais.

Como não deveria haver diferença na participação dos municípios, as sete leis deveriam ser

aprovadas com igual teor. Desta forma, o coordenador do grupo da Agência, Celso Daniel,

apresentou uma minuta de projeto de lei elaborado pela Assessoria Jurídica do município de
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Santo André com base no acordo assinado na Câmara e a encaminhou aos Prefeitos, para

que fizessem uma primeira discussão, antes que ela fosse debatida com os demais

associados.

Inicialmente, a única Prefeitura a manifestar oposição foi a de São Caetano do

Sul, que, em ofício de resposta ao envio da minuta, datado de março de 1998, argumenta

que:

"o projeto de criacão da Agência de Desenvolvimento

Econômico do Grande ABC nada acrescenta às metas do m.unicípio

de São Caetano do Sul [. ..} não obstante os argumentos ressaltados

[...} suficientes por si só para manifestar o nosso desinteresse de

participar do projeto, o dispositivo (de custeio da Agência) inserido

reforça ainda mais este posicionamento" (grifo nosso).

Porém, o Prefeito Luiz Tortorello depois muda de opinião e retira sua oposição

ao projeto, após reunião do Conselho de Municípios, onde, na ausência do coordenador do

GT - Prefeito Celso Daniel -, o então Presidente do Consórcio, Maurício Soares, esclareceu

que o custeio seria pago pelo Consórcio, sem nenhum acréscimo à cota atual paga pelo

município. Ainda assim, Tortorello manifesta não acreditar na viabilidade da Agência pela

falta de recursos disponíveis, citando que uma campanha para reverter a imagem da região

teria alto custo. Na ocasião, o Prefeito de São Caetano reitera que não colocará mais

recursos nas instituições regionais, além dos já destinados ao Consórcio (CONSÓRCIO

INTERMUNICIPAL,Relatório de Atividades, 1998).

Contudo, a única Câmara Municipal a inserir modificações no formato de lei

sugerido foi a de São Bernardo do Campo. Os vereadores do município atrasaram a

aprovação da lei argumentando a necessidade de discutir mais profundamente a questão do

financiamento. Na verdade, ocorreu um conflito entre os legislativos municipais e o

Consócio, em 1997, quando os Presidentes das Câmaras solicitaram ao Consórcio sua

representação no Conselho de Municípios, que foi negada. Disso resultou a objeção da

Câmara de São Bernardo do Campo a alguns pontos da lei que autorizava a adesão do

Município à Agência.

Por fim, a lei foi aprovada, limitando o valor das operações de crédito ao

máximo de quatro vezes o valor da maior contribuição mensal recolhida por qualquer

Município Associado, além de a soma dos valores resultantes das operações financeiras não

poder exceder a quatro vezes o total das contribuições totais dos municípios. Considerando

que o custeio total no projeto-acordo era de R$ 30 mil, e, no rateio, 49% do Consórcio
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equivaliam ao valor mensal de R$ 13.965,00, a Agência, segundo determinação da Câmara

de São Bernardo do Campo, não poderia ter endividamento superior a R$ 55.860,00 (em

valores de 1997). Todavia, essa movimentação legislativa foi localizada, e as Câmaras

Municipais sempre tiveram participação pífia nas instituições regionais.

2° Período: Primeiros passos do desenvolvimento da Agência

O segundo período, que vai desde o final de 1998 até o fim do ano 2000,

constitui o momento da articulação dos primeiros passos da Agência.

Nas primeiras reuniões diretoria da Agência, realizadas quinzenalmente, foi

rediscutido o seu papel e, principalmente, sua interface com a Câmara do Grande ABC. A

intenção era fortalecer a Câmara e, por tabela, fornecer a possibilidade de resultados

concretos à Agência, seu braço executivo.

A ligação entre as duas instituições é reforçada com a proposta de realizar o

Planejamento Regional Estratégico, que, segundo os Diretores da Agência em suas reuniões,

determinaria boa parte das suas funções. No entanto, é também manifestada a preocupação

com os limites da interface com Câmara e Consórcio, pois podia haver confusão de papéis.

As decisões em relação à escolha e à forma de execução dos projetos também

são discutidas ao longo de inúmeras reuniões, bem como os critérios para entrada de novos

sócios e o processo de seleção dos primeiros funcionários da Agência. Representantes do

setor privado sugerem que a Agência deveria vender produtos e serviços, de forma a ser

auto-sustentada financeiramente.

Conflitos do Segundo Período:

A relação com o Consórcio Intermunicipal

O principal impasse nesse primeiro período relacionava a Agência e o Consórcio

Intermunicipal no tocante à decisão de como sua estrutura - já montada - daria apoio às

atividades da Agência. O conflito, de certa forma velado, manifestou-se na escolha entre

localizar a sede da Agência junto ou separada do Consórcio.

Inicialmente, a decisão era que "a Agência funcionará no Consórcio para

diminuir custos administrativos e de infra-estrutura" (DIÁRIODO GRANDEABC, 24/9/97).

Um ano depois, em setembro de 1998, pouco antes de sua criação, a Agência continuava

determinada a funcionar junto ao Consórcio, segundo registro nas atas de reuniões do

Conselho do Consórcio (CONSÓRCIOINTERMUNICIPAL,Relatório de Atividades, 1998).
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Contudo, na primeira reunião do Conselho de Municípios após a criação da

Agência, o Prefeito de São Bernardo do Campo, Maurício Soares, questionou qual seria a

melhor solução - sedes conjuntas ou separadas. A argumentação era que a união reduzia

custos, porém que a sede do Consórcio não possuía espaço suficiente, devido às atividades

da Câmara. Nessa reunião, um assessor do Consórcio afirmou que a adoção de sedes

separadas evitaria a usual confusão de papéis entre as instituições regionais (CONSÓRCIO

lNTERMUNIClPAL,Relatório de Atividades, 1998).

As duas alternativas de sede da Agência são debatidas em sucessivas reuniões

do Consórcio e também de diretoria da Agência. Em termos gerais, os argurrientos eram que

dividir imóvel com o Consórcio levaria, por um lado, à diminuição de custos, mas, por

outro, não possibilitaria a criação de identidade própria. O assunto seria decidido no âmbito

das reuniões do Conselho de Municípios, onde os Prefeitos davam sugestões diversas, como

a aquisição de um imóvel próprio para abrigar ambas as sedes ou que a Prefeitura de Santo

André cedesse um imóvel municipal, já que as sedes são no município, e que o valor fosse

abatido de suas cotas ao Consórcio (CONSÓRCIOlNTERMUNIClPAL,Relatório de Atividades,

1998).

Assim, a alternativa passou a ser uma sede separada, mas próxima ao Consórcio,

de forma a dividir recursos comuns, como pessoal e equipamentos, mas depois ela foi

descartada por não ser conveniente misturar as contas do Consórcio e Agência, dado que o

primeiro é entidade pública, sujeita a determinado tipo de fiscalização, e a segunda é

privada.

A opção final separou as sedes, as contas e os recursos humanos do Consórcio e

da Agência. Segundo entrevista com antigo colaborador das instituições regionais, a

principal razão da separação foram os entraves postos por funcionários do Consórcio. Desta

forma, desde os primeiros passos da Agência havia uma resistência da burocracia do

Consórcio à execução de atividades comuns, o que levou ao estabelecimento de uma cultura

de falta de colaboração entre as burocracias internas das duas instituições.

No entanto, o mesmo entrevistado afirmou que o Prefeito Celso Daniel sempre

buscou unir as sedes, com intenção de substituir o imóvel alugado por um próprio. Essa

vontade de unificar as sedes é manifestada principalmente nas declarações dos Prefeitos

Celso Daniel e Oswaldo Dias, constante nas atas de reuniões do Consórcio. Celso Daniel

declara, na reunião de diretoria da Agência realizada em março de 1999, sua intenção de "no

longo prazo [...] comprar ou construir uma sede para as duas entidades".
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Desta forma, no ano de 2000 ressurge a idéia de sede conjunta. Ainda segundo o

mesmo entrevistado, quando o Prefeito Celso Daniel verificou que não obteria aprovação

dos demais Prefeitos para adquirir um imóvel, começou a estudar a possibilidade de ceder

um próprio municipal para abrigar as instituições. Mas não há discussão no Consórcio, em

parte porque no ano de 2000 vários Prefeitos se licenciaram para concorrer à reeleição.

A decisão de união das sedes foi tornada na reunião do Conselho de fevereiro de

2001, com aprovação dos Prefeitos, após Celso Daniel declarar que a Prefeitura de Santo

André cederia edifício para abrigar as sedes. Na ocasião, Celso Daniel "manifestou a

importância em haver, primeiro, uma predisposição clara sobre a constituição de urna sede

própria, considerando que em outras oportunidades o assunto não avançou, destacando que

apenas o Prefeito Luiz Tortorello se posicionou contra". Segundo ele, a predisposição era

ainda mais necessária, pois o Consórcio deveria arcar com os custos de reforma, dada a

degradação do edifício (CONSÓRCIOINTERMUNICIPAL,Relatório de Atividades, 2001).

A cessão do prédio foi aprovada pela Câmara Municipal de Santo André em

outubro de 2001. Assim, foi constituída comissão intermunicipal para planejar e licitar a

obras, que foram inteiramente pagas pelo Consórcio, totalizando, segundo consta no

Relatório de Atividades do Consórcio de 2001, R$ 700 mil, fora os gastos com novo

mobiliário, também pagos pelo Consórcio. (CONSÓRCIOINTERMUNICIPAL,Relatório de

Atividades, 2001 e 2002). A inauguração ocorreu em 19 de dezembro de 2002, data do 12°

aniversário do Consórcio. O edifício recebeu o nome de Celso Daniel, e o auditório, o nome

do ex-Governador Mario Covas.

O resultado desse conflito foi, além de contribuir para o isolamento de Santo

André na Agência, o surgimento de uma situação de ausência de cooperação entre os

funcionários das duas instituições (Consórcio e Agência), que gerou um paradoxo no qual

duas organizações destinadas a fomentar a cooperação regional não foram solidárias entre si

e não conseguiram formar uma rede interna para potencializar suas ações. O impacto nas

atividades da Agência foi grande, visto que estava em seus primórdios e sofria (como ainda

sofre) de urna carência de recursos maior que o Consórcio Intermunicipal. Com o

enraizamento desta situação, a união das sedes em 2002 não resolveu o problema de falta de

cooperação nascido no impasse de 1998.
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o isolmnento de Santo André na execução das atividades

Não há documentação de conflitos explícitos entre os governos locais no

segundo período de análise, mas o comportamento municipalista autárquico continuou

influenciando na articulação regional por meio da não cooperação ou do baixo

envolvimento nas atividades da Agência, que ficou sob condução praticamente isolada da

Prefeitura de Santo André.

A concepção da Agência sem recursos para realizar seus projetos,

condicionando seu financiamento a novos acordos entre os atores regionais, teve seus

efeitos explicitados já nos primeiros passos da Agência, quando começam a ser notadas as

fragilidades operacionais derivadas da escassez de recursos. Os projetos de pesquisa de

marketing e de formação do Banco de Dados ficaram sem recursos. A contratação de

pessoal técnico foi prejudicada pelos baixos salários da Agência, que não possuía fontes

financeiras suficientes nem para seu custeio.

Desse modo, para o andamento das ações, o Diretor Geral Celso Daniel colocou

seu empenho pessoal e destinou recursos humanos da Prefeitura de Santo André para

realizar as atividades da Agência, fatos que serão detalhados em seguida, nas referências aos

resultados do período. Apesar de não haver conflito explícito, nem as demais prefeituras

nem os outros associados colocaram recursos extras ou cederam pessoal técnico para

trabalhar na Agência. Esse esforço isolado de Santo André na Agência teve a vantagem de

manter a instituição ativa, embora com resultados modestos.

As atividades e resultados do período

A descrição dos projetos do período, feita a seguir, apresenta um breve balanço

das ações relativas às três finalidades básicas da Agência: marketing, Banco de Dados e

apoio e fomento.

Projetos de financiamento externo para a Agência

Um dos maiores projetos da Agência, iniciado em 1999, consistia na produção

de diagnósticos regionais por consultores externos, com financiamento do BID - Banco

Interamericano de Desenvolvimento. O objetivo era a obter subsídios para a realização do

planejamento estratégico regional.

O primeiro registro do financiamento surgiu na reunião do Conselho de

Municípios de 30 de março de 1998, sete meses antes da Assembléia de Criação da
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Agência. Na reunião, Celso Daniel informou que havia conversado com o BID sobre a

possibilidade de um projeto de assistência técnica para o desenvolvimento do ABC e a

resposta obtida foi que US$ 145 mil seriam liberados assim que a Agência fosse instalada.

Logo após o relato, Celso Daniel recebeu acentuada crítica do Prefeito de São Bernardo do

Campo por ter conduzido a negociação sem o envolvimento dele (CONSÓRCIO

INTERMUNICIPAL,Relatório de Atividades, 1998).

Os contatos e encaminhamentos para a obtenção do financiamento foram feitos

pela assessoria de Relações Internacionais da Prefeitura de Santo André. Ou seja, a primeira

grande atividade da Agência e um dos seus principais resultados começou antes da sua

criação oficial por iniciativa do Prefeito de Santo André e ficou sob a coordenação de um

assessor direto do Prefeito Celso Daniel.

Assim, na primeira Reunião de diretoria da Agência, realizada em 11 de

novembro de 1998, já havia o projeto com definição do escopo - a contratação de cinco

consultores para elaboração de diagnóstico, sendo três nacionais e dois internacionais. Os

consultores internacionais produziram diagnósticos gerais para utilização no planejamento

estratégico. Os três nacionais concentraram-se nas três áreas da Agência. Jeroen Klink,

assessor de Celso Daniel, foi o responsável pelos contatos internacionais com possíveis

consultores. O trabalho tinha sua interface com a Câmara Regional ressaltada à medida que

o objetivo da produção dos diagnósticos era subsidiar o Planejamento Estratégico da

Câmara.

O uso do financiamento para o Planejamento Estratégico Regional - uma

atividade da Câmara - reforça a idéia de que a Agência representava um meio de conseguir

o financiamento para a contratação de serviços para apoiar os trabalhos da Câmara.

No ano 2000, foi iniciado outro importante resultado da Agência obtido com

financiamento externo. O diagnóstico regional produzido pelo consultor Giuseppe Cocco e

contratação da Pesquisa de Serviços foram financiados pela ONU - Organização das

Nações Unidas - através do programa HABITAT (United Nations Centre for Humam

Settlements). O financiamento totalizou US$ 159.250,00, envolvendo a realização de

pesquisas, a contratação de consultores, o monitoramento dos estudos e a comunicação.

Incluía ainda a realização de seminário internacional, finalmente ocorrido em junho de

2002.

Da mesma forma que o financiamento do BID relatado, a idéia do financiamento

e o contato inicial nasceram de uma viagem internacional de Celso Daniel e os trabalhos
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para obtenção dos recursos foram coordenados pela área de Relações Internacionais da

Prefeitura de Santo André.

A Pesquisa de Serviços integrante desse contrato foi um exemplo do

desinteresse dos demais municípios nas atividades da Agência, especialmente quando

envolvia um aporte extra de recursos. A pesquisa foi paga com recursos do HABITAT, mas

havia a possibilidade dos municípios contratarem uma expansão da pesquisa em seu

território, de forma a ter dados desagregados e um panorama local. Contudo, segundo relato

do ex-Secretário Executivo registrado na ata de reunião de diretoria de julho de 2000,

somente Santo André se interessou em contratar uma análise de seu município:

"esperávamos que os sete municípios se manifestassem.

quanto a estabelecer uma pesquisa expandida, isto é, que contivesse

dados separados por cada município. Porém. até o momento

somente Santo André se manifestou a favor" (Carlos Paim in Ata da

Reunião de diretoria da Agência de 18/7/2000).

Instabilidade do Quadro de Pessoal da Agência:

A falta de apoio dos demais associados e atores regionais à Agência resultou em

dificuldades de preenchimento dos cargos e na instabilidade do seu quadro de pessoal. Nos

quatro primeiros meses após a Assembléia de criação, a Agência não pôde efetuar

contratações pois não estava legalmente habilitada.

Em março de 1999 foi realizado o registro da Agência, a partir do qual foram

iniciadas contratações para equipá-Ia com pessoal necessário para suas atividades. Foram

contratados, ainda no primeiro semestre de 1999, o Secretário Executivo e os três

coordenadores - de Banco de Dados, de Marketing e de Apoio e Fomento, além de uma

secretária. No entanto, o único que permaneceu no cargo após a virada do ano foi o

Coordenador de Apoio e Fomento. Todos os outros deixaram seus postos ainda em 1999.

Dos que deixaram seus postos, o único a ser substituído foi o Secretario

Executivo, com José Carlos Paim Vieira assumindo, em dezembro do mesmo ano, e

permanecendo no cargo até o final de fevereiro de 2003. Nenhum outro coordenador foi

contratado ainda no ano de 1999.

Todavia, foi agregado um grande contingente de servidores da Prefeitura de

Santo André aos quadros da Agência: João Pamplona, Miguel Heredia de Sá, Antonio

Carlos Schifino e Ronaldo Tadeu de Paula passam a colaborar a partir de julho de 1999.
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Em 2000, a única contratação realizada foi a do Coordenador de Banco de

Dados, que permaneceu pouco mais de um mês no cargo. A instabilidade do quadro de

pessoal verificada teve sua maior razão, segundo afirmam o ex-Secretário Executivo, Carlos

Paim, e o ex-Vice Diretor Geral, Antônio Monte, nos baixos salários pagos oferecidos pela

Agência aos seus funcionários, que não são suficientes para manter bons profissionais

(entrevistas realizadas respectivamente em dezembro de 2002 e fevereiro de 2003).

Tabela 4 - Sumário das Contratações da Agência de Desenvolvimento do ABC - 1999:

Cargo Nome Período Duração
Secretário Armando Barros de Ca tro O1/03/1999 até 9 meses
Executivo 01/12/1999
Secretário José Carlos Paim 02/12/1999 até 3 anos e 3
Executivo 28/02/2003 meses
Secretária Delfina M. Gonzalez Godoy desde 01/03/1999 Continua na
Administrati va Agência
Coordenador de Eduardo Fernandes Moreira 03/05/1999 a 19 meses
Apoio e Fomento 31/01/2001
Coordenador de Daniel Strutenskey Macedo 03/05/1999 a 5,5 meses
Marketing 19/10/1999
Coordenador de Celso Mendes de Carvalho 19/04/1999 a 1,5 mês
Banco de Dados 01/06/1999
Fonte: Contratos de Trabalho da Agência.

Banco de Dados

A constituição do Banco de Dados foi oficialmente determinada pela Diretoria

como prioridade da Agência em abril de 1999, data coincidente com a contratação do

coordenador. As bases para a atividade foram a extensão de amostras regionais das

pesquisas PED e PAEP contratadas pelo Consórcio Intermunicipal em 1997, sob a gestão de

Celso Daniel. No entanto, o coordenador permaneceu menos de dois meses no cargo.

Dessa forma, na ausência de coordenador e técnicos para analisarem as

pesquisas, foram designados três funcionários municipais de Santo André para atuar nesta

prioridade da Agência. Em julho de 1999, é anunciado que João Pamplona - servidor

contratado daquela prefeitura - coordenará programa de coleta de dados junto à Fundação

Seade sobre o nível de concentração econômica. É iniciada a análise dos dados da PAEP,

pesquisa entendida, naquele momento, como o pontapé inicial do Banco de Dados.

Foram conseguidos alguns resultados, como a elaboração de informações

socioeconômicas regionais para subsidiar os relatórios dos consultores contratados com

financiamentos externos. Sob a coordenação de Pamplona são publicados os Cadernos de
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Pesquisas da Agência. Os dois primeiros, com análises da PAEP, são publicados ainda em

1999, um terceiro, também sobre a PAEP, é publicado em 2001, e o quarto número foi

lançado no primeiro semestre de 2002.

Com a entrada de Pamplona, houve um rearranjo estrutural extra-oficial na

Agência, que, de certa forma, mostra a confusão de papéis dos seus funcionários, onde

Pamplona é chamado de "coordenador de pesquisas" - cargo não existente na estrutura

oficial, ao passo que continua a intenção de contratar um coordenador de Banco de Dados,

uma vez que a contratação do João Pamplona não envolveu recursos da Agência.

Apoio e Fomento e Incubadoras

Num primeiro momento, havia muita indefinição sobre quais senam as

propostas de fomento empresarial para a Agência. A criação do Fundo de Desenvolvimento

Regional para apoio e fomento, constante no acordo e estatuto da Agência, foi debatida nas

reuniões de diretoria com inúmeras sugestões dos diretores sobre seu formato, mas nunca

foi efetivada nenhuma ação prática a respeito.

Uma das principais realizações da Agência em relação ao objetivo de apoio e

fomento foi a implantação de duas incubadoras de empresas. A primeira foi inaugurada em

Mauá em dezembro de 2001 e a segunda foi instalada em Santo André em setembro de

2002. Entretanto, apesar do resultado ter ocorrido no terceiro período de análise, a idéia do

projeto surgiu em abril de 1999, por sugestão do representante do Ciesp, e foi abraçada pelo

Sebrae, maior parceiro na execução da atividade. O protocolo de intenções foi assinado em

junho de 2000 e previa a implantação de cinco incubadoras (além das de Mauá e Santo

André, também previa uma em Diadema, uma em São Caetano e uma em Ribeirão Pires).

Uma tentativa de fomento ao setor moveleiro ocorreu em 1997, por iniciativa da

Câmara Britânica de Comércio, que programou uma visita de empresários do setor a

Londres, que não ocorreu. Segundo Fernando Longo, na ocasião Secretário da Prefeitura de

São Bernardo do Campo, as razões foram a coincidência da data com um outro evento do

setor na região e a ausência de uma cultura exportadora local (Atas de Reunião de

Diretoria).

No ano de 2000, é iniciado um trabalho da Consultoria da CRP (Companhia

Riograndende de Participações), de Porto Alegre, para analisar a viabilidade de constituição

de um "Fundo Regional de Capital de Risco" no ABC. Tal fundo não foi constituído. Em

seu relatório a empresa consultora conclui que:
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"A maioria das empresas da região é de setores

tradicionais; O acesso às empresas é difícil, pois a maioria é

familiar e não pretende ter novos sócios; O grau de desconfiança

das empresas é elevado, o que dificultou ainda mais as visitas; As

empresas, em sua maioria, desconhecem Venture Capital; Poucas

empresas têm noção de suas necessidades de investimento; Não há

nenhum pólo de desenvolvimento tecnológico estruturado (como

incubadoras por exemplo); A região é muito dependente do setor

automotivo; É muito dependente de São Paulo no que diz respeito a

soluções de novas tecnologias" (AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO &

CRP "Relatório final sobre a prospecção de empresas no Grande

ABC Paulista").

Ficou constatado o tradicionalismo empresarial no ABC, marcado por elevado

grau de desconfiança e pela incapacidade de entendimento de formas inovadoras de gestão.

Marketing

o problema que agregou os atores regionais - a necessidade de ações de

marketing regional para a reversão da imagem negativa da região - agonizou sem resultados

efetivos de 1998 até o momento atual (início de 2003).

Em 1999, foi formado o Grupo de Trabalho de Marketing, que teve participação

de atores além dos associados da Agência, como universidades e imprensa (com destaque

para o editor da Livre Mercado, Daniel Lima). Eram participantes do GT: Prefeituras

(Secretarias de Comunicação e de Administração); Universidades; Empresários; Sebrae;

Imprensa /mídia; Ciesp's; Associações Comerciais e Industriais do ABC.

O grupo, bastante participativo, produziu um plano de ação de marketing

regional com propostas baseadas nas idéias desenhadas desde o projeto de acordo de

implantação da Agência, em 1997.

Objetivo do plano de ação era construir imagem positiva da região, ressaltando

suas qualidades como o espaço para novas oportunidades de negócios, por meio da

divulgação das potencialidades da região. As ações propostas eram:

1. Kit de apresentação da Agência de Desenvolvimento: publicação contendo

missão, visão e valores com o objetivo de divulgar a Agência e seus serviços.

2. Home page na Internet para divulgar a Agência.
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3. Pesquisa de imagem da Região do Grande ABC.

4. Marketing Regional: campanhas e inserções em mídias diversas.

As duas primeiras propostas foram realizadas pela Agência por dependerem de

poucos recursos para sua conclusão, contudo, com um longo atraso em relação ao plano

elaborado. A home page foi lançada em abril de 200 I e o kit de apresentação somente no

final de 2002.

O próprio grupo apontava como principal dificuldade para a efetivação do plano

de ação a falta de recursos para concretização dos projetos e para contratação de pessoal.

Como afirmaram vários atores regionais desde a criação da Câmara Regional, a realização

de ações efetivas de marketing regional envolvia a disponibilidade de recursos para os

projetos. Mas, apesar do reconhecimento do problema regional de imagem negativa, em

nenhum momento da gênese ou desenvolvimento da Agência ocorreu uma agregação prática

que a dotasse de condições de ação nesse sentido.

3° Período: Acirramento dos Conflitos

o choque do assassinato do Prefeito Celso Daniel

Nesse período mais recente da história da Agência, o assassinato do Prefeito de

Santo André e Diretor Geral da Agência, Celso Daniel, foi o acontecimento de maior

relevância. Apesar de ainda ser cedo para dimensionar o impacto da tragédia no rumo da

instituição, a ausência súbita de uma liderança que tanto atuou em prol da articulação

regional e na criação, desenvolvimento e fortalecimento da Agência ocasiona um

reordenamento das forças políticas influentes no processo regional e impacta não só na

condução da Agência como também no futuro da questão regional do ABC.

Após sua morte, os atores regionais reconhecem publicamente sua liderança e

empenho no desenvolvimento da regionalidade, tal como é exposto na mídia local e nas

declarações de diversos atores regionais na introdução do livro de Daniel Lima (2002). Há

também, num primeiro momento, um questionamento na mídia sobre a continuidade do

processo da Agência sem sua atuação.

A Direção Geral da Agência continuou com Santo André. Quando o Vice

João Avamileno assume como Prefeito, é também conduzido por unanimidade ao cargo de

Diretor Geral da Agência. Mesmo assim, a Agência tem fraca atuação em 2002. Várias

reuniões de diretoria foram canceladas ao longo do ano, assim como todas as reuniões e

trabalhos do começo do ano seguinte.
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Conflitos do período:

Anteriormente ao assassinato do Prefeito de Santo André, os conflitos principais

observados foram os que relacionaram os setores público e privado. Porém, o

municipalismo autárquico ainda imperava, pois Celso Daniel foi o negociador único do

setor público frente às organizações privadas no conflito que culminou com alterações da

composição dos associados e em mudanças na estrutura e funcionamento da Agência.

O conflito municipal só ficou exposto no momento de revisão da participação do

Consórcio Intermunicipal na Agência, por ocasião da adesão do novo sócio, quando o

município de São Caetano recusou a vaga de Diretor da Agência oferecida pejos demais

Prefeitos.

o conflito entre setor privado e Direção Geral da Agência

Em outubro de 2000 venceria o primeiro mandato do Celso Daniel como Diretor

Geral. No entanto, ele propôs que a eleição fosse adiada para o próximo ano, de forma a

aguardar a posse dos novos Prefeitos eleitos (dos Prefeitos com assento na Diretoria da

Agência, apenas Gilson Meneses, de Diadema, não foi reeleito), o que foi aprovado. Mas, já

no final do mesmo ano, a perspectiva de eleição da Diretoria da Agência levou a um amplo

debate na imprensa local sobre seu papel, funcionamento e resultados.

Empresários locais, destacadamente o Vice-Presidente do Ciesp de Santo André,

Fausto Cestari, acusavam a gestão de Celso Daniel de responsável pela falta de resultados

concretos da instituição, caracterizando-a como de cunho excessivamente público, sem as

necessárias estratégias ágeis de gestão empresarial, segundo ele, necessárias para gerir a

Agência.

Desde que o assunto da nova eleição da Diretoria da Agência veio à tona, a

postura municipalista autárquica fez com que a discussão fosse conduzida isoladamente por

Celso Daniel, representando o setor público regional. Em 2000, houve um arrefecimento da

mobilização regional, por conta das eleições municipais realizadas em outubro. Esta

constatação, amplamente comentada por atores regionais, é atestada por Matilde Melo:

"as eleições municipais que ocorreram em outubro de

2000 levaram as lideranças politicas municipais a se voltarem para

seus municípios, provocando um certo distanciamento da questão

regional" (MELO 2001: 154-5).
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Contudo, Celso Daniel acreditava na necessidade de continuidade dos projetos

e, nesse momento, busca e obtém apoio dos demais Prefeitos da região para sua reeleição. O

Conselho de Municípios referendou o nome de Celso Daniel como candidato à reeleição

para Diretor Geral da Agência em 29 de janeiro de 2001, optando também por manter a

representação de Diretores do Consórcio na Agência. (CONSÓRCIOINTERMUNICIPAL,

Relatório de Atividades, 2001, Ata da reunião de 29/1/2001).

A discussão ganha vulto com amplo debate na imprensa, o que impressionou o

consultor espanhol Francisco Albuquerque, que avaliou como um ponto forte da região a

elevada densidade social manifestada no período (ALBUQUERQUE,2001). Com forte disputa,

Celso Daniel é reeleito em 2 de fevereiro daquele ano. Assim diz a ata da conturbada

Assembléia da eleição:

"Houve ampla discussão sobre a finalidade da Agência

e a sua necessidade de se integrar cada vez mais com o meio

empresarial da região. Defendida pelas Associações Comerciais a

posição de que o novo Diretor Geral deveria ser um representante

das empresas, o Sr. William Pesinato, da Associação Comercial de

São Caetano do Sul, indicou o Sr. Antonio José Monte, da

Associação Comercial de Santo André, para concorrer à eleição

como Diretor Geral. O Sr. Vicente Paulo da Silva'? indicou o nome

do Sr. Celso Daniel. A decisão final, após sugestão do Prefeito de

São Bernardo do Campo e Diretor da Agência. de continuar o atual

Diretor Geral durante este período. para que os trabalhos atuais

não fossem interrompidos, além do que são muito importantes para

a Agência os contatos já efetuados pelo Sr. Celso Daniel com os

principais organismos internacionais de fomento, como o BID e o

Banco Mundial, e que no próximo período o novo Diretor Geral

tosse um representante da sociedade civil" (ATA DA ASSEMBLÉIA

GERALDAAGÊNCIArealizada em 02/02/2001). (grifo nosso)

Foi importante o apoio do Prefeito Maurício Soares, de São Bernardo do

Campo, para a permanência da Direção Geral, mas não foi suficiente, havendo a

necessidade de um compromisso de alternância nas próximas eleições para solução

momentânea do conflito.

12 Vicente Paulo da Silva. o Vicentinho, na ocasião era o representante titular dos sindicatos associados à
Agência.
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Os resultados do conflito

Reformas Estruturais

Em seguida às eleições houve um novo momento de diálogo entre o setor

privado e a Diretoria Geral da Agência, no qual os representantes empresariais afirmaram o

desejo de aumentar sua participação na instituição. Paradoxalmente, a manifestação dessa

intenção ocorreu com intensa troca de acusações na imprensa, em que representantes das

Associações Comerciais e Industriais (ACI's) e os Ciesp's acusavam o Diretor Geral Celso

Daniel pessoalmente pela falta de resultados, e este, por sua vez, acusava as instituições

empresariais de ausentes na Agência, ao mesmo tempo em que buscava divulgar as poucas

ações efetuadas.

Desse modo, em junho de 2001, as Associações Comerciais e Industriais e os

Ciesp's entregam documento com suas recomendações de ações para a Agência, entre as

quais se destacam:

Realização de uma Mostra Geral de Produtos Industrializados do Grande ABC (uma

Feira Regional);

Busca de novos associados e venda de serviços para aumentar suas receitas;

Confecção de um Banco de Dados com informações para investidores;

Realização de um cadastro completo das empresas da região;

Realização de uma campanha publicitária de divulgação e confecção de material

para divulgação da Agência em eventos; e

Atuação junto às prefeituras para uniformizar as alíquotas de ISS no ABC.

Há a repetição de algumas das finalidades da Agência determinadas desde 1997,

o que revelava o desconhecimento das atividades por parte desses associados e confirmava a

limitação de sua participação na instituição.

Ainda assim, algumas reformas são operadas na Agência. A primeira foi buscar

novos associados, com maior veemência, o que resultou na adesão das universidades à

instituição. Essa associação, concluída em abril de 2001, foi a única adesão de um novo

associado na Agência, além dos signatários do acordo de implantação.

Sempre houve a intenção de promover novas associações, com convites às

demais organizações regionais, que não foram bem sucedidos. Desta forma, o sucesso da

agregação de um novo segmento pode ser creditado à discussão entre as associações
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empresariais e à Diretoria Geral da Agência, que a destacou na mídia local. Com isto, foi

obtido um grande resultado.

Segundo o ex-Secretário Executivo Carlos Paim, em entrevista em dezembro de

2002, a associação das universidades é um dos maiores resultados da Agência, configurando

uma ação de integração regional, onde empresas antes concorrentes passam a ser parceiras.

Contudo, o impacto financeiro da entrada de mais um bloco de associados foi

pequeno. Assim, fica claro que a simples entrada de sócios não proverá a Agência de

recursos para implementação de projetos. Abaixo, o quadro mostra os valores de recursos

para o custeio da Agência após a entrada das universidades.

Tabela 5 - Custeio Anual da Agência (referência ano 2001)

Custeio Anual (referência ano 2001)
Associado Percentual do custeio Valor (R$)

Prefeituras (Consórcio Intermunicipal) 49% 192.811,08
Sebrae 8,5% 33.446,82
Associações Comerciais e Industriais 8,5% 33.446,82
Ciesp's 8,5% 33.446,82
Sindicatos dos Trabalhadores 8,5% 33.446,82
Pólo Petroquímico 8,5% 33.446,82
Instituições Universitárias 8,5% 33.446,82
TOTAL 100% 393.492,00

AFonte: Agencia de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, 200 I.

o tabela acima não considera eventuais inadimplências que eram observadas

entre algumas das Associações Comerciais e Industriais. O repasse dos recursos das

Prefeituras é realizado por meio do Consórcio Intermunicipal, que, em 2001, destinou

12,59% do seu orçamento anual à Agência. Os recursos orçamentários do Consórcio são

provenientes de contribuições dos municípios da região. Estas contribuições são

proporcionais às suas receitas correntes do ano anterior e representam de 0,05% a 0,10% das

receitas correntes de cada município.

Paralelamente ao movimento de entrada do novo segmento associado, é iniciado

um movimento de reformas internas. A Agência, em 2001, procura estudar e implementar

propostas dos consultores contratados em anos anteriores, promovendo, inclusive, ajustes na

estrutura. Foi incorporada a sugestão de Allen Scott de trocar os coordenadores de

marketing, Banco de Dados e fomento por "agentes de desenvolvimento", de perfil

generalista, que seriam, na verdade, executores de projetos específicos e poderiam ser

contratados por tarefa. Esta adaptação foi, na realidade, feita para ajustar ao que já acontecia
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de fato, pois, dada a escassez de pessoal, não se tinha coordenador por área e os poucos

funcionários que havia trabalhavam em diversas frentes, tanto que se confundiam as funções

dos coordenadores.

A Agência tentou também aproveitar a movimentação social e resgatar os

grupos de trabalho e as ações propostas desde sua criação nas linhas de marketing, de Banco

de Dados e de apoio e fomento. Houve forte tentativa de resgate do GT de Marketing,

aproveitando o potencial da adesão das universidades. Foi formado um grupo, após sua

entrada, com intenção de aproveitar a participação de professores da área de marketing, bem

como empresas juruores, para produzir resultados. Todavia, o grupo não levou nenhum

projeto à frente.

Outra situação conflituosa envol veu a mesma crítica que o Grupo dos 11 fez em

relação às pesquisas conduzidas pela Agência, acusando-as de serem excessivamente

acadêmicas, sem linguagem de mercado e com pouca utilidade para atendimento do

empresariado que intencionava investir na região. Neste caso, a reclamação foi

insistentemente feita pelo influente editor da revista regional Livre Mercado, Daniel Lima,

que, inclusive, acusava a Agência de omitir a verdadeira gravidade da crise econômica do

ABC em suas pesquisas.

O conflito atingiu grande dimensão e compreendeu ataques de cunho pessoal ao

então coordenador de pesquisas João Pamplona, afetando a área considerada produtora dos

melhores resultados da Agência. Mas a grande inserção na mídia não deu visibilidade à

Agência e teve efeitos negativos, não agregando apoio de demais atores. O debate provocou

ligeira mudança nas pesquisas, mas causou alteração no quadro de pessoal colaborador da

Agência, com a saída de João Pamplona poucos meses após a morte de Celso Daniel.

Os conflitos intermunicipais na revisão societária

Com a entrada de um novo sócio, houve necessidade de revisão das cotas dos

demais associados. Desta forma, o Diretor Geral da Agência levou a discussão aos Prefeitos

antes da formalização do novo associado. Na reunião do Consórcio de março de 2001,

foram apresentadas para os Prefeitos da região as duas opções frente ao novo sócio: a

primeira consistia em manter a atual participação de 49%, porém com necessidade de

aumento do valor da cota de custeio da Agência em aproximadamente R$ 30 mil/ano; a

segunda opção seria manter o atual valor da cota, mas com a participação reduzida a

44,50%. "Após várias manifestações, o Prefeito Maurício Soares votou a favor da
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manutenção dos 49%, ampliando assim de quatro para cinco a participação dos municípios

na Diretoria". Todos os demais aprovaram a mesma alternativa (CONSÓRCIO

INTERMUNICIPAL,Relatório de Atividades, 2001).

Faltava, assim, indicar mais um representante dos municípios na Diretoria da

Agência. Os Diretores representantes eram dos municípios de Diadema, São Bernardo do

Campo, Santo André e Mauá. A decisão foi levada ao Conselho de Municípios do

Consórcio em abril de 200 I, em reunião em que o Prefeito Maurício Soares estava ausente.

A Prefeita Maria Inês, de Ribeirão Pires, manifestou seu interesse pela vaga, mas "sem

disputa", pois afirmou ter informações não oficiais do interesse de São Caetano do Sul em

assumir a vaga. Optou-se por oferecer a vaga novamente':' ao município de São Caetano.

Nem todos eram favoráveis a esta opção. O Assessor da Presidência, exercida

por Rio Grande da Serra, Carlos Augusto César (Cafu), mostrou um relatório financeiro do

Consórcio com os débitos acumulados de São Caetano e relatou ser "desagradável sua

indicação" por sua tradicional ausência e inadimplência. Porém, o Prefeito Oswaldo Dias

afirmou que a discussão não deveria ser vinculada ao pagamento das cotas, e que o

pagamento seria conseqüência da participação (CONSÓRCIOINTERMUNICIPAL,Relatório de

Atividades, 2001).

Havia a intenção de alguns Prefeitos de buscar o aumento do envolvimento de

São Caetano nas questões regionais. A estratégia foi conversar com o Prefeito Luiz

Tortorello para questionar seu interesse. Contudo, após um mês de tentativas de contato sem

retorno dos telefonemas, foi decidido dar um prazo até 20 de julho. Como não houve

manifestação do interesse, na reunião de 23 de julho foi homologada a representação de

Ribeirão Pires, com a Prefeita Maria Inês como titular e o Secretário de Desenvolvimento

Econômico Sustentado, Luciano Roda, como suplente.

A saída das Associações Comerciais e as novas eleições de Diretoria

Mesmo com uma trégua no conflito entre a Direção Geral da Agência e o Grupo

dos 11, observada nos primeiros meses após o falecimento de Celso Daniel, em agosto de

2002 as sete Associações Comerciais e Industriais da região e os quatro Ciesp's decidiram

se desligar da direção e da participação na Agência. Segundo Antonio Monte, então Vice

Diretor Geral da Agência e representante das associações comerciais e dos Ciesp's, a

13 Na reunião, o assessor de São Bernardo do Campo no Consórcio, Renato Maués, lembrou que o Prefeito
Maurício Soares já havia oferecido sua vaga na Agência ao Prefeito Luiz Tortorello em janeiro de 2000, sem
resposta positiva daquele município.
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decisão foi tomada quando ele pediu sua substituição como representante das 11

organizações, momento em que as entidades, segundo afirmou, chegaram à conclusão de

que os resultados da Agência não eram suficientes para sustentar a participação e custeio.

Antonio Monte declara ter havido constrangimento no desligamento porque

algumas dessas organizações estavam inadimplentes com suas mensalidades. Mas, segundo

Monte, algumas delas assim estavam devido à insatisfação na condução dos trabalhos e foi a

Acisa 14 que capitaneou o processo e esta não possuía débitos. Assim, ele justificou a decisão

de não contribuir com recursos reconhecidamente baixos: "dez reais pode ser caro e mil

reais pode ser extremamente barato, depende dos resultados alcançados" (em entrevista

realizada em fevereiro de 2003).

Contudo, mesmo com a afirmação de que a Acisa liderou o processo,

confirmada por demais atores, a saída das Associações Comerciais e Industriais não foi

realizada em bloco, como havia sido a sua adesão, em 1997. A Associação de Mauá não

parou de pagar as mensalidades e oficializou ainda em 2002 sua permanência. Havia ainda a

possibilidade de outras associações continuarem após as eleições da Diretoria de fevereiro

de 2003, segundo informação do então Secretário Executivo, às vésperas da eleição, e

confirmada por Antonio Monte em entrevista realizada no mesmo mês.

O outro grupo empresarial representado na Agência, o conjunto de empresas do

Pólo Petroquímico, permaneceu associado. A permanência do Pólo como único

representante empresarial na Agência teve impacto nas eleições para a Diretoria de 20 de

fevereiro de 2003. O pacto de passar a direção da Agência para o setor privado foi

cumprido, sendo eleito novo Diretor Geral o representante das empresas do Pólo - Jorge

Rosa.

A adesão do Pólo Petroquímico à Agência em 1997, segundo o Diretor Jorge

Rosa, em entrevista realizada em agosto de 2001, foi motivada por uma necessidade de

aproximação com a comunidade após a privatização da indústria petroquímica, no começo

da década de 1990. Jorge Rosa também relatou a expectativa de contar com um interlocutor

qualificado com o setor público local, visto que o Pólo necessitava o equacionamento de

duas questões de extrema relevância para sua sustentabilidade, que eram a revisão da lei

estadual que proibia a expansão da atividade petroquímica na região metropolitana e a

implantação de um programa de reuso da água para fins industriais, de forma a baixar o

custo de um importante insumo da produção do setor petroquímico. Ou seja, duas questões

14 A Acisa - Associação Comercial e Industrial de Santo André, é a mais atuante das associações comerciais
nas questões regionais, sendo seu Presidente sido o primeiro coordenador do Fórum da Cidadania.
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que dependiam do poder público municipal e, principalmente, estadual. Com o poder de

barganha aumentado pela coalizão das prefeituras da região e Pólo Petroquímico, a lei foi

revista e o programa de água industrial já foi iniciado. Apesar destes resultados terem sido

conseguidos no âmbito da Câmara Regional, a participação do Pólo Petroquímico na

Agência garantiu maior sucesso no atendimento de suas demandas, visto que o coordenador

GT Petroquímico era o Prefeito Celso Daniel. Como afirma Sacramento (2002), o GT

Petroquímico era o mais ativo grupo da Câmara.

Outra importante mudança ocorrida com a eleição foi na composição da

representação do Consórcio na Agência, na qual a vaga de Ribeirão Pires passou a ser

ocupada por São Caetano do Sul. A participação de São Caetano do Sul nas questões

regionais ganhou destaque em 2002 quando, poucos dias após a morte de Celso Daniel, o

Prefeito daquele município, Luiz Tortorello, assume a presidência do Consórcio. Contudo, a

participação de São Caetano na Agência é incitada pelo seu Secretário de Desenvolvimento

Econômico, que atuou fortemente em 2002 no Projeto de Levantamento do Potencial

Econômico dos Municípios.

O princípio da nova acomodação dos interesses dos diversos grupos atuantes na

Agência ocorre logo após o assassinato de Celso Daniel. No entanto, não surge

simultaneamente nenhum compromisso efetivo de injetar recursos ou fomentar projetos na

Agência. No momento que antecedia a eleição da nova Diretoria, os atores continuavam

contando com a chegada de recursos de novo financiamento do BID - um legado de Celso

Daniel - para operacionalizar ações.

Resultados do Período: Projeto Levantamento do Potencial Econômico dos Municípios

A heterogeneidade dos municípios do ABC fez com que fosse constantemente

levantada a necessidade de verificação das vocações da região. A descoberta e a

espacialização das vocações seriam uma saída para evitar conflitos intermunicipais de

localização de empreendimentos, que, atraídos por ações das instituições regionais,

poderiam ser inviabilizados por disputa pela sua localização.

Um caso emblemático da existência desse problema foi claramente exposto por

Celso Daniel ao declarar que uma das maiores dificuldades de instalação do Pólo de Moldes

do Setor de Plásticos do ABC foi a disputa entre municípios.

"A implantação do Pólo de Moldes, num certo momento,

parou de ser discutida no âmbito da Câmara Regional, porque
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Diadema queria que fosse implantado em Diadema e Mauá queria

que fosse implantado em Mauá. A discussão travou e não continuou

mais. No caso especifico, eram até governos de partidos diferentes,

mas o problema não era o fato de serem partidos diferentes, e sim o

interesse do município" (CELSO DANIEL, 2003).

Com a eleição de 2000, as duas cidades passaram a ser governadas pelo mesmo

partido, e o impasse continuou, referendando a afirmação de Celso Daniel, acima citada.

Assim, foi iniciada uma busca de alternativas para a identificação das vocações

municipais, com o envolvimento das cidades, de forma que ficassem determinados alguns

direcionamentos para a localização de investimentos atraídos ou efetuados pelas instâncias

regionais, na tentativa de diminuir os conflitos. A busca culminou no projeto chamado

"Levantamento do Potencial Econômico dos Municípios".

O projeto nasceu por sugestão do Professor Silvio Minciotti, Diretor

Representante das Universidades na Agência, que propôs a efetivação urgente de uma ação

para levantar as vocações, segundo afirmou, na ocasião, o Secretário Executivo Carlos

Paim, em entrevista realizada em dezembro de 2002. Após a identificação das formas de se

verificar as vocações municipais, foi acatada a proposta do Secretário da Prefeitura de

Mauá, Paulo Eugênio Pereira, de utilizar a metodologia do ILDES - Instituto Latino-

Americano de Desenvolvimento Econômico da Fundação Friedrich Ebert Stiftung. A

decisão foi tomada pela Diretoria, em reunião em outubro de 2001.

A idéia principal da metodologia era capacitar equipes municipais de agentes da

Prefeitura e organizações sociais para que eles realizassem estudos e o levantamento das

vocações municipais, verificando e relatando nos diagnósticos, em cada cidade, qual setor

econômico daria melhor retorno, e elaborando projetos para guiar investimentos. Visava a

aplicação das recomendações dos diagnósticos nos municípios ao fim do projeto.

A vantagem de os próprios atores fazerem o levantamento era envolver as

organizações e governos locais, o que traria economia de articulação para a implantação dos

projetos sugeridos pelas equipes. De acordo com o então Secretário Executivo, também era

uma qualidade o fato que o trabalho seria realizado por pessoas conhecedoras da realidade

da região, e não por consultores externos, lembrando que havia muitas críticas aos

diagnósticos externos contratados pela Agência, feitos por "forasteiros".
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o primeiro passo na execução do Levantamentol5 foi um workshop, realizado

pelo consultor do IlDES, Jõrg Meyer Stamer, para sensibilização dos atores por meio da

exposição da metodologia aos Secretários de Desenvolvimento Econômico das cidades e

para os gerentes regionais do Sebrae, maior parceiro da Agência no projeto.

Numa primeira fase, equipes compostas por representantes dos setores público e

privado e de diferentes municípios fizeram estudos de casos de sete experiências municipais

de desenvolvimento econômico, uma de cada cidade da região. Na segunda fase, foram

realizados estudos das vocações de cada município, por meio de uma equipe local (do

município em questão, composta por representantes da prefeitura, e associações e

empresários municipais), com apoio de equipe mista de outros municípios. A terceira fase,

constitui-se na realização de seminários locais com representantes dos setores econômicos

municipais, nos quais, por meio de debates, eram levantadas as opiniões dos representantes

dos setores econômicos municipais, produzindo um documento com os pontos fortes,

fracos, potenciais aproveitados e não aproveitados, e propostas de aproveitamento e

melhoramento dos potenciais diagnosticados.

A primeira e a segunda fases obtiveram pouquíssima participação de setores

privados, ainda segundo informou o ex-Secretário Executivo da Agência. Entretanto, a

participação de empresários nos seminários foi significativa, sendo possível elaborar os

diagnósticos participativos (em entrevista realizada em dezembro de 2002).

O custo do projeto era de R$ 24 mil, sendo 40% financiados pelo ILDES,

cabendo à Agência arcar com custos de materiais de consumo e passagens e hospedagem

das monitoras da metodologia, bem como articular para que as organizações e prefeituras

cedessem técnicos para participação. A Agência pagou as despesas com dinheiro do custeio

e não houve necessidade de recursos extras dos associados para o projeto.

O Prefeito Celso Daniel, por inúmeras vezes, ressaltou a importância do projeto

nas reuniões do Conselho de Municípios, solicitando aos Prefeitos que cedessem quadros

técnicos da área de desenvolvimento econômico para o projeto. A duração prevista era de

quatro meses, encerrando-se em fevereiro de 2002, bem antes das eleições atrapalharem o

cronograma regional, como Celso Daniel bem sabia que aconteceria. No entanto, devido à

morte do Prefeito e pela decisão de prolongamento do projeto, em dezembro de 2002 ele

ainda não havia sido concluído.

15 Para maiores detalhes sobre as fases do projeto e sua metodologia, consultar SERE, 2002 e MEYER-STAMER,
2001.
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Os demais projetos realizados no período consistiram em atividades pontuais 16:

Projeto ABC-Milano (intercâmbio internacional); Mesa de Integração do-Corredor Atlântico

Mercosul (grupo de discussão da integração dos transportes de cabotagem, ferrovia e

rodovia); "Gestão Local, Empregabilidade e Eqüidade de Gênero e Raça" (apoio à

pesquisa); Seminários de Exportação (realizados em setembro 2001 e agosto de 2002, com

apoio do Sebrae, Banco do Brasil e Universidades); e, apoio aos Seminários do Setor de

Plásticos da Câmara do ABC.

Outro projeto, iniciado em 2001 e ainda em andamento, consiste na obtenção de

um novo financiamento do BID, com recursos para projetos de fortalecimento das cadeias

produtivas e mais três projetos específicos de Banco de Dados, como o cadastro de

empresas da Região e o portal de investimentos regionais, com recursos da ordem de US$ 1

milhão. Havia uma imensa expectativa dos atores quanto à entrada desses recursos, com os

quais a Agência poderia apresentar resultados. Todavia, como afirmou Antônio Monte, ex-

Vice Diretor Geral, há uma excessiva dependência de financiamentos externos para

apresentação de resultados, e assim não se programa dar à Agência condições próprias e

efetivas de implementação de suas ações (entrevista realizada em fevereiroI2003).

Considerações sobre os resultados da Agência:

A união de diferentes atores do ABC constitui uma experiência inovadora, única

em âmbito nacional, como identificaram diversos autores (ABRUCIO& SOARES, 2001;

KLINK,2001; Cocco; 2001; CRUZ,2001; MELO, 2001).

Os consultores contratados pela Agência acenam como ponto forte da região a

"elevada densidade institucional e a constituição de espaços de interlocução e negociação

entre os atores locais" (ALBUQUERQUE,2001), a criação de instituições e a maturidade do

processo de articulação regional (SCOIT, 1999; ALBUQUERQUE,2001; Cocco, 2001).

Assim, é um evidente avanço da região a formação de instituições regionais em ambiente

tão desfavorável.

Segundo Daniel Lima, o maior resultado das instituições regionais é exatamente

sua existência: "o principal avanço foi no sentido institucional, e estamos começando a

16 A relação dos projetos foi baseada em: Relatório de Atividades do Consórcio - tópico Atividades da
Agência; Atas de reuniões de Diretoria da Agência; Relatórios Internos de Andamento dos Projetos
consolidado pelo Secretário Executivo da Agência para a Diretoria; Atas de reunião e documentos internos
produzidos por Mônica Viana, artigos de jornal e revistas.
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descobrir isso, mesmo com falhas, mas houve um avanço, e ISSO é o principal" (em

entrevista realizada em 2000).

Giuseppe Cocco, em excelente trabalho de análise sobre a Agência, constatou:

"A constituição da Agência de Desenvolvimento

representou uma primeira e contundente reposta a este desafio (de

transformar o projeto regional em, ação regional). Municípios da

região, Consórcio Intermunicipal, Câmara do Grande ABC e o

Fórum da Cidadania iam enfim, dispor de um instrumento

conseqüentemente destinado a operacionalizar as prioridades

indicadas por este tecido institucional regional e, ao mesmo tempo,

lançar mão de uma ação abrangente de desenvolvimento cujo

escopo seria imediatamente regional" (COCCO, 2001: 4).

Ou seja, idealmente, a região do ABC teria um instrumento que faltava à região

metropolitana, com condições - pelo seu modelo - de captar e operar um fundo de recursos

aportados diretamente, aplicando recursos em projetos cujo escopo seria determinado

conjuntamente pelo poder público e sociedade do ABe.

No entanto, a Agência não apresentou resultados concretos, como é detalhado a

seguir. Tal como resumido por Cocco (2001), que define a Agência como o elo empresarial

das instituições regionais:

"A região do Grande ABC alcançou a lneta de ter

produzido um vasto e complexo tecido institucional regional e uma

agenda particularmente elaborada (constituindo-se numa

experiência única e inovadora no nível nacional), por outro lado, o

projeto regional (sua agenda) precisa se confirmar passando à ação

regional" (grifo do autor) Cocco (2001: 2).

Assim o primeiro e mais importante resultado da Agência é a sua

institucionalização. A Agência é um resultado de um processo de agregação dos atores

regionais em torno da crise econômica, formalmente comprometidos com o

desenvolvimento regional.

Nas entrevistas realizadas e também em diversos trabalhos citados sobre a

região, aparece o desenho de um processo regional com etapas entendidas mais ou menos da

mesma forma por todos, as quais são, sem desprezar a riqueza do processo, nesta ordem:

Consórcio -? Fórum da Cidadania -? Câmara Regional -? Agência de Desenvolvimento
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Econômico. No entanto, se faz necessária a explicitação das etapas, ou, usando o termo de

Giuseppe Cocco (2001), os "fôlegos sociais".

Portanto, tomando como base o relatório produzido por Cocco, com a liberdade

de incluir e reordenar fases, surge um quadro com os quatro momentos centrais da evolução

da regionalidade no Grande ABC, em que se identificam a formação e o amadurecimento do

diálogo entre diferentes atores, resultando em instituições que buscam a solidariedade e a

cooperação regional:

1: Primeiro Momento - O Novo Sindicalismo: abertura do diálogo entre

trabalhadores e empregadores. O movimento sindical operado no ABC, na década de 1980,

principalmente, colocou em contato direto os sindicatos e os dirigentes empresariais, em

contraposição à tradicional ausência de negociação, em especial no período de regime

autoritário, onde os trabalhadores não tinham voz. O Diretor do Sindicato dos Metalúrgicos,

Carlos Alberto Grana, acredita que o diálogo é uma conquista histórica do ABC, onde o

poder de negociação é um direito adquirido.

"Na década de 1980 não tínhamos direito de negociar,

as greves eram justamente para abrir negociação. É só observar o

que aconteceu historicamente, hoje nós estamos colhendo os frutos

daquele período em que foi preciso haver muitos conflitos,

estávamos vivendo a ditadura militar, não só na sociedade mas

também no local de trabalho" (Carlos Alberto Grana, em

entrevista).

Hoje, os sindicatos têm poder de influenciar não só as decisões empresariais mas

também decisões de políticas regionais. Esse primeiro momento é chamado por Cocco de "Q

primeiro fôlego social" do ABC.

11: Segundo Momento - A formação do Consórcio Intermunicipal do ABC:

diálogo entre os governos municipais. No fim do ano de 1990, com o Consórcio, ocorreu o

segundo ponto de amadurecimento - a união dos poderes públicos municipais regionais de

maneira horizontal, logo após a promulgação da Constituição Federal de 1988. Num

ambiente de municipalismos autárquico, foram superadas, as rivalidades e iniciadas as

conversas entre as prefeituras, a fim de resolver problemas comuns.

BIBLIOTECA KARl A, BOEOECKER



102

III: Terceiro Momento - Fórum da Cidadania: diálogo entre diferentes

organizações da sociedade civil, de diferentes municípios em um mesmo fórum. Foi vencida

a rivalidade existente também na sociedade. No momento em que as entidades sociais viam

sem possibilidade de diálogo com os governos municipais, que desprezavam a articulação

regional, a sociedade busca dialogar entre si de forma a melhorar qualitativa e

quantitativamente seus representantes e interlocutores com as demais esferas

governamentais - federal e estadual. Segundo Cocco, o Fórum da Cidadania do Grande

ABC deu à ação regional o "segundo fôlego social", num momento de grande impacto das

mudanças macroeconômicas sobre a economia da região. No entanto, a agenda regional fica

paralisada, apesar da formação do Fórum.

IV: Quarto Momento - criação da Câmara do Grande ABC: abertura do diálogo

entre três níveis: Governos Municipais, Sociedade (Fórum) e Governo Estadual,

representando um salto de qualidade na articulação regional. Aqui, o "o ciclo político

reencontra suas dimensões inovadoras e regionais; a reestruturação chega a seu auge com a

destruição maciça de empregos industriais" (Cocco, 2001: 7), evidenciando duas razões

principais para este sucesso - o retorno de lideranças políticas comprometidas com a ação

regional para o comando das prefeituras, sendo que os Prefeitos de Santo André, São

Bernardo do Campo e São Caetano do Sul eram os mesmos do mandato em que foi criado

do Consórcio Intermunicipal. Foram fundamentais, também, a postura política do

Governador Mario Covas e empenho do Secretário de Ciência e Tecnologia Emerson

Kapaz, que venceram a falta de incentivos para a cooperação federal e o assinaram a criação

da Câmara independentemente de questões partidárias locais.

A cooperação da sociedade civil com os governos foi institucionalizada na

Câmara, mas, como foi relatado no tópico da criação do Consórcio, não foi o primeiro

momento de diálogo entre sociedade regional e governos locais. Esse longo processo teve

seu embrião em 1992, com o do Fórum "ABC do Ano 2000", em que Prefeituras e

organização civis sentaram-se juntas para conceber um cenário futuro desejado.

O momento seguinte, ainda citando Cocco, que fez a "transformação da agenda

regional em ação regional" seria o necessário terceiro fôlego social.
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Dependência ou autononÚa em relação à Câmara Regional

Foi no quarto momento acima exposto de amadurecimento do diálogo regional

que surgiu a Agência. A mobilização ocorreu principalmente pela necessidade de reversão

da imagem da região, muito motivada também, segundo Cocco (2001: 2), pela Guerra

Fiscal,no momento em que os Prefeitos do ABC se viam sem condições de doar terrenos ou

conceder grandes incentivos fiscais, dada a crise que atingia também o setor público. O

marketing regional, idealmente operacionalizado pela Agência, foi uma contraposição à

guerra fiscal, uma forma de divulgar vantagens outras que substituiriam as fiscais. A própria

união regional seria um atrativo - como afirma Silvio Minciotti, "a união é o marketing"

(MINCIOITI, 1997).

A crise que inviabilizava investimentos para marketing e outros projetos,

motivou o formato de agência, pois permitia a obtenção de empréstimos (a fundo perdido ou

não), diferentemente do Consórcio, que legalmente não pode receber esse tipo de recurso. A

existência de articulação anterior à criação da Agência para obter recursos do BID é um

indicativo claro do modelo no qual possivelmente a Agência seria o instrumento para obter

financiamentos.

Havia uma preocupação dos atores representativos da sociedade com a

continuidade das instituições após mudanças de governo. O Diário do Grande ABC, quando

da divulgação do projeto de acordo da Agência, assim publica em seu Editorial de 23/09/97:

"a perspectiva de o Grande ABC contar com uma entidade sólida o bastante para sobreviver

às variações do ambiente político-partidário é, sem dúvida, promissora". Ou seja, os atores

privados sabiam que havia uma dependência de características daquele mandato, visto a

experiência anterior de 1993 a 1996, e buscavam sustentação das instituições. Segundo o

entendimento exposto, a Agência proporcionaria continuidade à própria Câmara.

Em sua criação, a Agência tinha o papel de "braço executivo" da Câmara do

Grande ABC. Como foi relatado anteriormente, essa função foi reafirmada à sua Diretoria e

aos demais atores regionais inúmeras vezes nas reuniões e encontros da Agência,

documentos da Câmara e em jornais da região.

"Não basta termos um espaço para discutir, negociar e

tirar políticas, é preciso ter instrumentos para a execução de das

políticas, que é o papel da Agência de Desenvolvimento Econômico.

Não adianta ficar só discutindo e dar encaminhamentos, mas tem

que ter algo que operacionalize alguns acordos e algumas ações na
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região" (CARLOS ALBERTO GRANA, Diretor do Sindicato dos

Metalúrgicos do ABC, em entrevista realizada em 2000).

Contudo, a Agência se afastou da posição de braço executivo da Câmara. Seu

ex-Secretário Executivo afirmou em entrevista que, apesar da integração, a Agência é

autônoma: "a Agência não tem subordinação direta ao Consórcio e também não tem à

Câmara" (José Carlos Paim, em entrevista a Abrucio & Soares, realizada em 2000).

Sua inicial função de executar as ações do Planejamento Estratégico Regional

foi afetada por duas razões: não houve ações diretas para a Agência no Planejamento

Estratégico Regional; não houve um planejamento estratégico claro do desenvolvimento

econômico regional; e, assim, faltou a definição de ações para Agência. Também, àquela

altura (1999), a Agência ainda era muito jovem, e, portanto, não se sabia exatamente que

caminho seguiria.

Jorge Hereda, ex-Secretário de Desenvolvimento Sustentado de Ribeirão Pires e

assessor da Prefeita Presidente do Consórcio, Maria Inês, no ano de 1999 - em que foi

realizado o Planejamento Estratégico Regional -, acredita que o planejamento deveria ter

novas etapas: "o Planejamento Estratégico tentou, mas não esgotou completamente a

extensão. Tem ações que estão maduras e outras que precisam ser muito mais discutidas"

(em entrevista realizada em 2000). Essas etapas não ocorridas poderiam dar à Agência ações

que esclarecessem seu papel como executor de ações da Câmara.

Duas declarações exemplificam a as divergências de papéis na concepção dos

atores: Daniel Lima afirma que a Agência "trabalha dando apoio à Câmara Regional, mas

tem sua autonomia também e nem sempre as ações da Agência estão no mesmo fluxo da

Câmara [...] e, muitas vezes, também no caso da PAEP. Essa pesquisa não tem tido a

necessária conexão com as ações da Câmara". Carlos Augusto César (Cafu) entende que o

"Consórcio é o executor, pois o poder executivo está ali. O papel da Agência seria dar o

suporte às ações, com pesquisa" (ambos em entrevista a Abrucio & Soares, realizadas em

2000).

Há, assim, desentendimentos entre as opiniões de alguns representantes

regionais acerca do papel da Agência e de sua autonomia ou dependência em relação à

Câmara Regional, com os quais permanece um certo desconhecimento da atuação e do

papel da Agência, salvo exceções. Porém, bem mais importante que definir se é braço

executor ou se é autônoma em relação à Câmara, é obter a legitimidade dos atores regionais,

pois a Agência só obterá resultados concretos se garantir a participação e o investimento de

atores de peso.
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Nesse sentido, a ausência do Governo Estadual na Agência é um ponto que

torna mais difícil equacionar a dúbia relação entre as duas instituições. Um importantíssimo

membro da Câmara não é parte das discussões e ações da Agência. O setor automotivo

também não participa, mas este se mantém ausente de todas as discussões regionais desde

1997.

A ausência do setor automoti vo sempre incomodou os atores regionais, e isso

impacta na sua confiança nas instituições regionais, pois, se sempre é ressaltada a imagem e

a cultura automotiva "de fábrica" do ABC, por outro lado, sua principal indústria - a que

mais sofreu reestruturação e mais contribuiu para a queda do emprego industrial - se

mantém alheia aos acontecimentos e decisões de atores locais, o que leva os agentes locais a

se sentirem impotentes diante da possibilidade de mais impactos vindos do setor.

Caminhos Apontados

Há um consenso observado nas entrevistas e nos relatórios dos consultores da

Agência (Cocco, 2001; ALBUQUERQUE,2001; SCOTI, 1999) em relação ao caminho

apontado para resgate econômico da região, que seria uma atuação para manutenção das

grandes indústrias no ABC e ao mesmo tempo investir no setor terciário.

Há uma aceitação regional da irreversibilidade do movimento de reestruturação

produtiva e da diminuição do emprego industrial. Mas, ao mesmo tempo, a grande indústria

ainda é responsável por mais de 60% do valor agregado industrial do ABC (AGÊNCIADE

DESENVOLVIMENTO,Caderno de Pesquisa 1). Assim, é clara a intenção de manter essas

empresas, mas, ao mesmo tempo, fomentar o setor de serviços, diversificando o perfil da

região com manutenção da sua identidade fabril.

A questão do terciário "avançado" é justamente uma tentativa de diminuir os

impactos da queda na qualidade do trabalho do setor de serviços. O chamado terciário

avançado, de serviços de apoio às indústrias, aproveitaria a mão-de-obra qualificada para

atividades industriais e sua cultura de fábrica, numa transição menos chocante. Carlos

Alberto Grana, do Sindicato dos Metalúrgicos resume bem a questão:

"O caminho foi buscar novas vocações do Grande ARe,

sem abrir· mão do parque produtivo, seja na indústria

automobilistica ou na química, que de certa forma têm uma ligação

direta. A saída foi potencializar com ganhos de produtividade da

região, sobretudo na indústria, e atrair novos investimentos em
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áreas de serviços. Não se trata de transformar o perfil de uma

região industrial para uma região de serviços, porque, para nós, a

base para sustentar um bom setor de serviços é justamente ter um

parque industrial, porque, se perdermos a indústria, não tem serviço

que compense" (em entrevista realizada por Abrucio & Soares,

2000).

Ou seja, como afirma o consultor Francisco Albuquerque (2001) em seu

relatório apresentado à Agência, "desenvolver o terciário avançado sem abandonar a

vocação industrial".

A decisão tomada sobre o tipo de investimento não resolve a questão, dado que

a forma das ações para a reconversão econômica é obscura e, principalmente, não se tem

clareza de como decidir a localização do investimento captado, o que depende de solução do

impasse municipalista autárquico.

o Municipalismo Autárquico na Agência
O municipalismo autárquico na Agência manifestou-se principalmente de duas

maneiras, com o isolamento de Celso Daniel no comando e no apoio à instituição, e na

iminência de disputa entre as secretarias municipais de Desenvolvimento Econômico por

eventuais empreendimentos trazidos.

Relata Antonio José Monte, em entrevista, que, numa ocasião, um secretário

municipal de Desenvolvimento comentou sobre a possível atração de um novo investimento

para sua cidade, oportunidade em que Monte sugeriu a discussão do projeto em âmbito

regional por meio da Agência. A resposta foi um pedido para que o assunto não fosse levado

à Agência, "para não ter disputa pelo empreendimento" (em entrevista realizada em

fevereiro de 2003).

Assim, a valorização do desenvolvimento regional tem um custo para o

município, que sofre pressão popular para desenvolver seu espaço, constituindo mais um

incenti vo à não cooperação e à desarticulação regional. O próprio Prefeito Celso Daniel

assumiu em entrevista concedida à Revista Livre Mercado que a atuação da sua Secretaria

Municipal de Desenvolvimento Econômico deixou a desejar e que recebeu cobranças da

população a esse respeito.

"De fato, nossa Secretaria está devendo. Jogamos muito

peso na integração regional. Na verdade, jogamos tudo na

integracão regional. por isso não montamos uma equipe com peso
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próprio para fazer o trabalho especifico para Santo André. Essa

divida é uma de minhas prioridades nesta gestão (2001-04)" (grifo

nosso) (CELSO DANIEL in "Terciário avançado é a grande

alternativa", Revista Livre Mercado, abril de 2001: 32).

Papel da Liderança do Celso Daniel

O papel do Prefeito de Santo André e primeiro Diretor Geral da Agência, Celso

Daniel, na formação da instituição é amplamente reconhecido. A Agência é fruto da

liderança do Celso Daniel, ou, nas palavras de Antonio Monte, "a Agência surgiu por força

da ação do Celso Daniel, era um sonho dele" (entrevista realizada em fevereiro de 2003).

O esforço de Celso Daniel não foi verificado apenas na formação da Agência.

Sua atuação foi emblemática também nos momentos cruciais do processo regional do ABC

- Celso Daniel foi o Presidente do Consórcio Intermunicipal nos seus dois primeiros anos,

1991 e 1992. Também o presidiu em 1997, ano da retomada da articulação com participação

da sociedade.

Jorge Hereda resume bem o pensamento:

"se você pegar a história de como se formou o

Consórcio e tal, ele (Celso) é, sem dúvida, o maior entusiasta dessa

questão aqui no ABC e todo mundo reconhece isso. Acho que hoje

ele tem uma participação importantíssima, mas os outros já estão

incorporados. A qualidade é que, além de Prefeito, o Celso,

tecnicamente acredita nisso e produz intelectualmente com mais

afinco. Mas não tenha dúvidas de que o Celso é um dos grandes

responsáveis por isso, e, com certeza, não faria sozinho, acho que

ele mesmo se coloca de um jeito que aglutina e faz isso muito bem"

(Jorge Hereda, em entrevista a Abrucio & Soares, 2000).

No momento da criação da Agência, havia uma coalizão de atores pró-criação

de um instrumento de execução de ações, e principalmente, se fosse possível do próprio

instrumento, no caso a Agência, buscar fontes de recursos para implementar as ações,

desonerando os envolvidos de tal aporte. Assim, a Agência se inicia, no final de 1998, já

com a proposta de financiamento do BID da ordem de 145 mil dólares. Como ficou óbvio

no relato da historia das atividades da Agência, todas as ações de captação de

financiamentos externos foram realizadas por assessores funcionários municipais de Santo
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André, mais especificamente pelo assessor e posteriormente Secretário de Relações

Internacionais daquele município.

Ainda citando Jorge Hereda, este declara em relação aos financiamentos

externos:

"temos que dar ao Celso o que é de Celso. O fato dele

ser Diretor da Agência, a sua assessoria de relações internacionais

tem trabalhado muito nisso e tem conseguido financiamentos [' ..i
então, ele tem procurado fazer isso e tem sido um investimento

pessoal muito grande" (Jorge Hereda, em entrevista a Abrucio &

Soares, 2000).

As opiniões em entrevistas convergem para a idéia que a intenção de Celso

Daniel com seu esforço pessoal era dotar a Agência de estrutura para que começasse a dar

resultados e assim quebrasse o círculo, definido por Cocco como "a Agência não consegue

operar porque não tem recursos e, reciprocamente, não tem recursos porque não consegue

operar" (Cocco, 2001: 5). Assim é justificado tal empenho pessoal, em comportamento

análogo ao na formação do Consórcio, como resumido acima na citação de Jorge Hereda.

Ele buscava aglutinar os associados e demais lideranças regionais com os resultados da

Agência.

No princípio do Consórcio também houve forte empenho do Prefeito Celso

Daniel, porém o "segundo fôlego social" representado pelo Fórum da Cidadania deu ao

Consórcio maiores condições operacionais a partir de 1997. Mas, o conflito público-pri vado

observado na eleição da Diretoria da Agência em 2001 não se revestiu da característica

cooperativa de 1994-1997, e passou longe de ser o terceiro fôlego social que daria condições

de funcionamento à Agência. Assim, Celso Daniel continuou enveredando esforços sozinho.

Segundo Daniel Lima, em reportagem na qual critica a falta de resultados das instituições

regionais, "a Agência de Desenvolvimento Econômico é esforço praticamente isolado do

Diretor Geral Celso Daniel, Prefeito de Santo André" (LIMA,2000: 37).

A liderança do Celso Daniel, por outro lado, o fez alvo das críticas do setor

privado, relatadas no terceiro período de análise. Uma das acusações era que seu empenho

fez da Agência seu "feudo" e desestimulou a participação de demais atores. Em março de

2001, Fausto Cestari declara, em entrevista ao Diário do Grande ABC:

"a responsabilidade pelo insucesso da Agência é do

Prefeito Celso Daniel e de seu conselho de Diretores. Ao meu ver,

Celso Daniel é um bom administrador público, mas que não tem
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vocação para a ação empresarial" (Fausto Cestari in "Agência de

Desenvolvimento está nas mãos erradas", 18/03/2001).

Antônio Monte - ex-Vice Diretor Geral da Agência, tem o mesmo pensamento,

creditando à falta de sucesso exatamente ao excesso de peso colocado na Agência por Santo

André, que acirrava o conflito.

"Todas as outras cidades afirmam que a Agência é de

Santo André e não do ABC. Pense bem, vários Diretores eram de

Santo André, eu, o Celso, o Jorge Rosa, os funcionários eram. de

Santo André, o João Pamplona era de Santo André e subordinado

ao Celso, e a maioria das ações eram. suportadas pela Secretaria de

Desenvolvimento Econômico de Santo André, com. a Mônica, o

Miguei', Todas as reuniões de diretoria eram realizadas só na

Agência, que fica em Santo André. Eu sugeri reuniões itinerantes,

para tentar envolver mais as outras cidades, mas não foi acatada"

(em entrevista realizada em fevereiro de 2003).

Resultados em relação aos seus objetivos

Os melhores resultados da Agência surgem da produção de informações

socioeconômicas regionais. Excluindo essas ações, em geral, os resultados mais efetivos

saíram de projetos que dependiam menos de sinergias intermunicipais, como as incubadoras

e o Levantamento do Potencial econômico dos municípios.

Também houve parcialmente um bom andamento dos projetos financiados por

recursos das Agências internacionais, como os projetos do BID e HABITAT. A razão foi o

empenho de equipe da Prefeitura de Santo André. Fora esses, as demais ações da Agência

representam atividades periféricas, sem impacto, como o apoio a seminários, a promoção de

debates e a participação em pesquisas isoladas.

Segundo Giuseppe Cocco:

"A Agência está longe de fazer um balanço claro e

afirmativo da sua primeira fase de vida: as equipes de trabalho

foram mudadas em pouco tempo e ainda estão funcionando

desfalcadas e fragmentadas; as tarefas de marketing regional não

chegaram a sair do papel; o fortalecimento das cadeias produtivas
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sequer se tornou projeto de ação. O único eixo que a Agência está

conseguindo desenvolver com êxito, mas ao custo de absorver quase

a totalidade de seus recursos, é o da produção de analises sobre a

dinâmica econômica industrial da região. Um êxito que é, aliás,

objeto de pesados ataques por parte da imprensa" (COCCO, 2001:

4).

Ataques, na verdade, por parte dos empresários do ABC na mídia regional, cujos

oponentes alegam que o fortalecimento das cadeias produtivas é atribuição, teoricamente, da

Câmara, e não da Agência.

No caso das incubadoras, a dependência era maior da Prefeitura onde haveria a

implantação, que deveria fornecer a infra-estrutura para instalação, e não de uma articulação

de peso regional. A implantação das incubadoras é baseada no tripé: Prefeitura sede da

incubadora - Sebrae e Agência. O Levantamento do Potencial Econômico dos municípios

como o próprio nome diz, era feito por equipes municipais que diagnosticavam vocações

separadas por municípios.

Para o fomento de serviços empresariais, a maior atividade desempenhada foi a

pesquisa do setor de serviços, contratada com recursos do Programa HABITAT/ONU e

analisada por equipe contratada com estes recursos sob a coordenação de um funcionário

municipal de Santo André, cedido para a Agência.

A atração de investimentos é difícil, segundo atores regionais, devido à

competição entre secretarias de desenvolvimento econômico dos municípios. Elas não

apóiam a Agência na realização dessa atividade - que deveria ser central na Agência, de

acordo com o propósito de sua formação. No entanto, não declaram esta postura, pois, como

afirma Daniel Lima, isso seria "politicamente incorreto". Assim, não se tem exemplo de

investimento atraído pela Agência. O fundo de desenvolvimento regional previsto em seus

estatutos nunca teve nenhuma ação para sua constituição.

As ações de marketing regional, tão fortemente detectadas como necessárias

quando da criação da Câmara e da Agência, nunca receberam o aporte necessário de

recursos, reforçando a já citada hipótese de os stakeholders regionais contarem com a

capacidade de obtenção de recursos externos pela Agência para promover suas ações, o que

gerou uma excessiva dependência dos recursos externos.

17 Ambos funcionários da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Santo André cedidos em tempo
integral para a Agência de Desenvolvimento.



111

A falta de recursos como obstáculo aos resultados da Agência também é

consenso, seja entre membros representantes das prefeituras ou do setor privado. Assim, são

evidenciadas as dificuldades operacionais da instituição:

Jorge Hereda, defensor da constituição de um fundo de desenvolvimento

regional, acredita que:

"a Agência deveria ter um orçamento maior para ter

condições de fazer os trabalhos de uma maneira um pouco mais

independente. Ela tem um orçamento pequeno, então depende

sempre do Consórcio autorizar algum estudo, ou de algum,

financiamento que alguém. batalha. Ela precisava ter, assim como o

Consórcio, um corpo técnico maior e mais recursos" (Jorge Hereda,

em entrevista realizada em 2000).

Antonio Monte corrobora:

"com a remuneração oferecida atualmente, não há

COl1'lO contratar capital humano para a Agência. A Agência é como

uma empresa de serviços, seu capital não é imobilizado, é o capital

humano, e esse só vai ser conseguido se a Agência tiver maior

representatividade e maiores recursos que seu orçamento pequeno.

r. ..} A Agência tem um orçamento muito pequeno para a grandeza

do ARC' (Antonio Monte, em entrevista realizada em fevereiro de

2003).

Ou, segundo Celso Daniel:

"...eu creio que há limites institucionais porque, tanto a

Agência quanto o Consórcio, têm quadros insuficientes para poder

dar dinâmica própria às questões regionais, e há sempre

movimentos contrários de algumas prefeituras às ampliações dessas

estruturas, e principalmente limites de recursos" (DANIEL, 2003).

Ou seja, sem recursos para contratar um quadro técnico que dê conta dos

projetos e ações, a Agência é centrada na capacidade de os atores regionais promoverem o

desenvolvimento, por esforço próprio, tornando-se fragilmente dependente da existência de

lideranças políticas que se comprometam voluntariamente.

O foco na atuação voluntária dos agentes regionais é diretamente relacionado à

formação de redes de cooperação, tal como exposto por Albuquerque (2001), ou, em suas

palavras, à formação de capital social. Apesar da cobrança feita pelo setor empresarial da
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região, seu envolvimento é relativamente baixo. Some-se a isso que as prefeituras, regidas

pelo municipalismo autárquico, conflitam entre si. A falta de integração com o Consórcio e

a resistência da sua burocracia a dividir recursos agrava o quadro.

Klink (2000: 80) afirma que "num ambiente macroinstitucional como o

brasileiro, a criação de mundos de produção baseados nas redes de cooperação entre os

atores torna-se cada vez mais difícil de se realizar". E, como bem observou Allen Scott

(2000), a região "não possui tradição de colaboração entre os agentes empresariais".

Volta-se, assim, à circularidade descrita por Cocco, acima citada. Desta

forma, as mesmas propostas se repetem inúmeras vezes, sempre faltando corpo técnico para

implementar e apoio político para aumentar recursos.
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Conclusão:

Relatamos no primeiro capítulo os obstáculos do federalismo no Brasil para uma

gestão compartilhada no sentido da formação de redes de cooperação horizontal e vertical

entre entes federativos. Destacamos a mudança no papel e atribuições dos municípios nesse

novo quadro federativo, com destaque para o chamado "municipalismo autárquico", no qual

os Prefeitos são voltados apenas para seus próprios problemas, além de dificuldades de

articulação vertical, com o comportamento dos governos estaduais desconectados da

coordenação das questões intermunicipais.

Na ausência de intenção de formação redes ou mecarusmos de gestão

compartilhada, a questão metropolitana ficou à margem na redistribuição de competências e

recursos operada no processo da Constituinte, marcada por comportamentos predatórios não

cooperativos no três níveis de governo da nossa soberania tripla: o Governo Federal -

culpado pelo fracasso do modelo anterior - se eximiu de solucionar a questão da

coordenação; os governos estaduais não se interessaram em investir politicamente nas

regiões metropolitanas, caracterizadas por Celso Daniel (2001) como espaços de polarização

política que trazem retornos reduzidos aos Governadores comparativamente aos

investimentos no interior dos estados; e o tipo de autonomia municipal concedida fez com

que os Prefeitos hoje tenham, na maioria das vezes, dificuldade de voltar-se para problemas

mais amplos que seu território.

Contudo, como também mostramos, é premente a necessidade de coordenação

intergovernamental principalmente nas regiões metropolitanas ou conurbadas com

urbanização caótica. Ainda assim, quando os desestímulos à cooperação são vencidos, as

frágeis e voluntárias formas de institucionalização regional de solução dos problemas

comuns não garantem a vinculação de todos os entes, abrindo caminho para a desconfiança

e para a criação de obstáculos à cooperação.

Mas, a despeito de todos os empecilhos aqui relatados, a região do ABC

experimentou um processo de cooperação que integrou sete diferentes municípios e o

governo estadual e ainda contou com a participação da sociedade civil, revelando um caso

singular no país e um claro exemplo dos possíveis benefícios do novo federalismo, com

inovação no plano local a partir da descentralização aliada à accountability.

Como descrito no segundo capítulo, a variável ambiental impulsionou a primeira

articulação, o Consórcio Intermunicipal. Este impulso foi possível graças à histórica
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identidade regional. A região, que já foi uma única unidade administrativa, foi marcada por

um processo comum de industrialização e por uma história social na qual se destacou o

movimento sindical. A evolução ocorre com a percepção comum da crise econômica que

atingiu a região em sua veia industrial. A partir de uma experiência bem sucedida de diálogo

entre o setor privado e o governo local realizada em Santo André para combater localmente

o problema econômico, ocorre um primeiro entrosamento da sociedade regional e

prefeituras, nascendo a percepção de que são possíveis ações locais para desenvolvimento

econômico. Este entrosamento e percepção foram importantíssimos para a articulação social

nos anos seguintes, quando o fim do mandato dos Prefeitos fundadores do Consórcio

Intermunicipal provocou um refluxo da articulação governamental, os atores sociais

iniciaram um movimento que culminou no Fórum da Cidadania.

A participação social, por sua vez, provocou a retomada da articulação

governamental, reforçada pela adesão do Governo do Estado em 1997. Destaca-se neste

momento a eleição de Prefeitos com histórico regional, pois os de Santo André, São

Bernardo do Campo e São Caetano do Sul eram os mesmos da formação do Consórcio.

Despontaram lideranças políticas comprometidas com a região, principalmente o Prefeito de

Santo André, Celso Daniel e o Governador do Estado, Mario Covas. A efervescência do

momento foi aumentada com a participação de atores privados presentes na região mas com

dimensões que não obedecem à lógica local: o setor automobilístico. Neste período ocorre a

formação da Câmara e a institucionalização da Agência.

Deste modo, comprovamos que as condições locais especiais, geográficas,

ambientais, econômicas e políticas, propiciaram a articulação regional aqui estudada, que

representa um avanço único na experiência regional brasileira.

As etapas de construção do diálogo regional citadas no Capítulo 3 constituíram-

se num longo processo de articulação e amadurecimento das relações entre diferentes

setores - público e privado. As camadas de agregação pública e social foram sendo

formadas com períodos de evolução, porém, também com fissuras entre as camadas.

Fissuras estas capazes, mais adiante, de enfraquecer a estrutura institucional.

A Agência de Desenvolvimento Econômico do ABC é fruto desse processo

histórico, que, mesmo com condições desfavoráveis, teve êxito na formação de cooperação

com formato e duração únicos no país. A Agência representaria uma camada, nascida

quando a acomodação das camadas anteriores levou ao diagnóstico da necessidade da

formação de um organismo executor das decisões dos fóruns maiores de discussão regional
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(notadamente a Câmara Regional, que inclui o Fórum da Cidadania e Consórcio

Intermunicipal).

Desta forma, tentou-se vencer, com a Agência, fragilidades do federalismo

brasileiro, com o estabelecimento de um modelo institucional não incentivado pelas atuais

regras do jogo federativo.

Como modelo, buscou-se a formação de uma espécie de "agência

submetropolitana" com a participação do setor público e privado, por meio de um pacto

devidamente formalizado, destinado à promoção do desenvolvimento econômico regional.

Seria uma agência de execução de ações determinadas por um "Conselho" submetropolitano

regional (a Câmara Regional, no caso), tripartite, envolvendo ampla gama de atores

relevantes do ABC

Seria um organismo que possuiria flexibilidade de gestão dos seus recursos

próprios, podendo receber recursos dos orçamentos públicos, da iniciativa privada e de

agências de fomento nacionais e internacionais. E, além disso, também teria menor

dependência da mobilização social constante, pois operaria de forma mais autônoma a partir

de um amplo pacto social que daria as diretrizes e ofereceria os recursos financeiros.

Assim, corroborando a conclusão dos consultores que estudaram a Agência -

Giuseppe Cocco, Tomas Grohé, Allen Scott e Francisco AJbuquerque - o modelo teve

méritos, porque conseguiu transpor os obstáculos federativos e agregar atores além dos

governamentais em torno de um objetivo comum, institucionalizando os propósitos

regionais. Pode, sim, representar a maturidade do processo regional, como declara Cocco já

que uniu os atores institucionalmente para atacar exatamente o problema que os agregou e

os mobilizou, qual seja, a crise econômica.

No entanto, o modelo ideal não funcionou com mesmo entusiasmo na prática,

porque as ações determinadas pelo "conselho", no caso a Câmara regional, em momento de

acentuada participação social e governamental, não foram realizadas.

As razões para a ausência de resultados efetivos vieram da limitação do pacto

que deu origem à Agência. As condições especiais que fizeram o ambiente propício para o

sucesso da articulação não foram suficientes para transpor os dilemas da ausência de

mecanismos de coordenação federativa. Assim, manteve-se o municipalismo autárquico e o

governo do estado continuou se eximindo de coordenar a solução de problemas

intermunicipais metropolitanos. Além destes dois dilemas intrinsecamente federativos,

houve a limitação do diagnóstico inicial da crise econômica, fazendo com que este fator
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agregador perdesse força e abrindo espaço para uma intensificação de conflitos entre os

atores econômicos locais.

Há necessidade, aSSIm, de vencer sete principais impasses e conflitos, alguns

atenuados no processo de amadurecimento da articulação regional, porém não a ponto de

transpor as limitações da Agência de Desenvolvimento Econômico. São eles:

1. O caráter autárquico dos municípios

2. A falta de envolvimento do Governo do Estado na Região

3. Os conflitos estruturais entre atores econômicos locais

4. O impacto do legado socioeconômico e atores econômicos não locais

5. As más condições institucionais e financeiras da Agência

6. O desenho das suas funções

7. As limitações da sua gênese

O primeiro conflito - que envolve Município versus Município - remete à

necessária transposição do municipalismo autárquico, neste caso representado pela falta de

apoio à instituição, que, ainda por cima, estava muito vinculada à imagem do Prefeito de

Santo André, Celso Daniel. Assim, gerou-se uma outra circularidade da Agência

(semelhante à circularidade de que a Agência não tem recursos porque não apresenta

resultados e não apresenta resultados porque não tem recursos), segundo a qual, quanto mais

se vinculava a imagem da instituição à do Prefeito e Diretor Geral, mais este colocava

empenho pessoal na tentativa de agregar mais atores por meio dos resultados, e, quanto mais

empenho ele colocava, mais vinculavam a instituição a ele (pessoalmente).

Não podemos, contudo, negar as enormes vantagens obtidas. Como vários atores

regionais reconhecem nas entrevistas, mudou-se a forma de fazer política na região, com o

estabelecimento do diálogo entre as prefeituras.

O segundo impasse, do envolvimento do Governo do Estado na região, deve ser

resolvido para que a região tenha condições de operar as ações estruturais que darão base ao

processo de recuperação econômica e ao trabalho da Agência. Não observamos na história

específica da Agência nenhum conflito com o Governo do Estado pela simples razão de sua

total ausência na instituição. O conflito Governo do Estado versus Região é de difícil

solução no já citado ambiente federativo, mas o poder vertical de coordenação

intergovernamental é um importante agregador dos demais atores regionais, por representar

uma expectativa real de execução das ações de desenvolvimento, que, em se tratando de

problemas supramunicipais, dependem do governo estadual para o futuro do projeto

regional.
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o terceiro conflito diz respeito ao eterno debate Mercado versus Estado, e

complementarmente ao Capital versus Trabalho, de âmbito não restrito ao ABC, mas que

provoca impactos diretos na Agência. Os Ciesp's e as ACI's manifestaram várias vezes a

necessidade da Agência vender produtos e ser auto-sustentada financeiramente além de

reclamar da sua "publicização", afirmando que deveria ser uma agência empresarial e não

dirigida por um governante, mas, ao mesmo tempo, não enveredavam esforços para seu

funcionamento, levando a uma discussão sem fim e sem resultados na melhoria do

desenvolvimento regional.

Giuseppe Cocco acredita que "esse debate sobre a forma, se a Agência tem que

ser pública, estatal, privada, tem que ser empresarial, é um debate sem fim. É a volta, sob

outras formas, do debate sobre a parte do Estado e a parte do mercado, dentro da definição

da esfera de produção e reprodução social" (SEMINÁRIORETRATOSMETROPOLITANOS,

CONSÓRCIOINTERMUNICIPALDOGRANDEABC, 2002: 183).

Ainda em relação ao conflito dos atores econômicos locais, há a relação

Sindicatos x Empregadores, que tem menor relevância nas atividades da Agência, mas não

deixa de ter impacto. Constamos nas entrevistas, com destaque para as dos ex-

coordenadores do Fórum da Cidadania Carlos A. César - Cafu e Fausto Cestari e do ex-

Vice-Diretor da Agência Antonio Monte, que há uma desconfiança mútua, que atrapalha o

impulso social necessário. No âmbito da Agência, esse conflito se relaciona ao conflito

Estado x Mercado, pois como são associados os "sindicatos filiados à CUT", estes são vistos

pelos empresários como incondicionais aliados das prefeituras, principalmente considerando

que, nos dois mandatos da Agência, o Diretor Geral era o Prefeito (e depois o Vice) de

Santo André, eleitos pelo PT.

Óbvio que a discussão não será resolvida, mas, no caso da Agência, a falta de

cooperação intersetorial público-privado, engessa sua legitimação e ação. A falta do

compromisso dos atores causou muita discussão e pouca ação, muita indefinição dos

caminhos a seguir nos projetos. É preciso uma união que não ignore os conflitos, mas os

torne produtivos, ou seja, um acordo ou pacto mais efetivo que dê à Agência aparato

institucional para operar e obter resultados.

O quarto ponto de conflito a ser transposto diz respeito aos impasses causados

pelo legado socioeconômico empresarial da região, que constituem obstáculo ao aumento da

articulação social. Não obstante haja um forte movimento na busca de novas vocações para

amenizar a crise causada em parte pela reestruturação industrial, a região é muito presa ao

sistema fordista. O ABC é ainda muito arraigado à indústria e dependente de atores
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econômicos não locais: a indústria automobilística, que não possui vínculos com a região e

obedece a diretrizes econômicas que fogem do alcance dos atores locais, pois não se segura

uma montadora com isenção de IPTU. Para as estratégias de localização de investimento

dessas indústrias, conta a diretriz da matriz internacional, decidida sobre impactos

majoritariamente macroeconômicos.

Allen Scott, professor da UCLA-EUA e um dos consultores a estudar a Agência,

aponta em seu diagnóstico um quadro completo dos problemas deste legado

socioeconômico empresarial do ABC a que nos referimos. Apresentamos resumidamente, o

que Scott afirma serem seus principais pontos fracos: região industrial com perda de

vantagem competitiva; sem tradição de colaboração; fraca em inovações; impedida por

relações empresariais hierárquicas; poucas pesquisas na região; estabelecimentos

educacionais pobres; falta de habilidades, de visão gerencial e de espírito empreendedor;

modelo fordista, não flexível; dependente do fordismo; salários baixos nas pequenas

fábricas e altos nas grandes, se comparado com São Paulo (SCOIT, 1999).

Estes pontos apontados por Scott são empecilhos à implementação de redes de

cooperação entre os médios e pequenos empresários. São questões interligadas que formam

um círculo que necessita ser quebrado para se conseguir um outro impulso à Agência e ao

projeto regional: a falta de tradição de colaboração e a ausência de pesquisas e inovações

acentuam a perda de vantagem competitiva, que por sua vez, aumenta a competição e a luta

predatória entre as empresas por mercados limitados e por pífios incentivos municipais,

causando uma falta de apoio ao desenvolvimento setorial ou regional integrado. A falta de

apoio ao desenvolvimento integrado manifesta-se na descrença dos empresários nas

instituições regionais, que sem apoio e confiança do empresariado local não podem mudar

esta realidade e fomentar as redes empresariais locais, e assim fica mantida a rigidez ligada

ao modo fordista de produção.

Refletindo a dificuldade de mudança deste perfil industrial fordista para um

flexível, o sindicalista Carlos Augusto César, o Cafu, completa: "é difícil buscar novas

vocações quando se tem a cultura de fábrica". Usando termos de Giuseppe Cocco, o

fundamental é transformar a cultura de fábrica em fábrica de cultura. Porém, não é um

processo simples. Boa parte das pequenas e médias empresas, industriais ou de serviços,

criadas na década de 1999, é resultado da reestruturação das grandes indústrias. Os

empregados desligados das fábricas montaram empresas fornecedoras de serviços para seus

antigos empregadores, o que manteve sua cultura de fábrica.
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A região do ABC foi pioneira na industrialização e inovadora no modelo de

articulação regional, mas há a necessidade de uma maior flexibilidade para adaptação a

novos caminhos, bem como há dificuldade de se aceitar que a desconcentração industrial

seja benéfica para o pais como um todo.

A consultoria gaúcha CRP, contratada para estudar a viabilidade do Fundo de

Capital de Risco Regional, concluiu em relatório apresentado à Agência que o empresariado

local tem perfil muito conservador e pouco inovador. Assim, mesmo com toda a articulação,

é difícil estabelecer redes de cooperação entre empresários de um mesmo setor. O ex-

Secretário Executivo da Agência, declarou, na articulação da entrada das universidades na

Agência, ter ouvido a seguinte frase: "imagina eu sentar do lado da universidade tal, que é

minha concorrente?" (em entrevista em maio de 2001).

Há dificuldade generalizada em ver um modelo associativo que vá além da atual

capacidade cultural regional no que tange à cooperação, seja empresarial ou governamental.

Assim, falta participação social suficiente para "provocar" o setor público e fazê-lo cooperar

e atuar juntamente, ultrapassando o tradicional isolacionismo municipal. Ou como diz o

jornalista Daniel Lima em contundente reportagem de crítica à exaustão da Câmara

Regional e da falta de resultados da Agência e Fórum da Cidadania:

"A composição mista da Agência, reunindo

empreendedores, governos municipais e sindicatos, revela a

tentativa de amalgamar uma sociedade tradicionalmente

corporativista" (LIMA, 2000: 37-38).

Além disso, dado o funcionamento baseado em participação voluntária,

dependente de parcerias para obtenção de recursos de projetos ou do uso das universidades,

mostra que para funcionar a Agência dependia de um forte capital social regional. E o ABC,

não pôde oferecer isto, apesar do capital social existente, este é ainda incipiente, pela

desconfiança e falta de tradição de cooperação entre os atores.

Em seu livro sobre a experiência do ABC, Fernando Abrucio e Márcia Soares

apontam como uma das principais fragilidades da regionalidade do ABC o excesso de

voluntarisrno e a grande dependência das prefeituras. Na Agência, vimos também a grande

dependência do aparato governamental para seu funcionamento, como citamos

anteriormente, no capitulo 3. Com a agravante de que a Agência regional dependia de um

único município, no caso, o município do qual seu Diretor Geral era o Prefeito. Ou seja: não

houve efetivação prática do compromisso de firmação da Agência dentre os atores regionais

envolvidos.
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Daí deriva o quinto impasse: a falta de aparato institucional. A problemática

micro-institucional da Agência para alcançar seus objetivos advém principalmente dos

problemas macro-institucionais acima citados, que ocasionam a falta de um aparato

organizacional para implementação da agenda de desenvolvimento econômico. A limitação

do pacto e ausência do mecanismo (federativo ou acordo) que garanta maior

comprometimento dos atores não dá condições organizacionais à Agência, especialmente

com relação à obtenção de recursos. O reflexo é a falta de condições para contratar corpo

técnico, especializado e estável, que possa dar continuidade aos projetos.

Um segundo problema micro-institucional são os conflitos "bairristas"

interburocráticos das instâncias regionais. Como a Câmara não tem caráter executivo, as

instituições regionais com atribuições de implementar ações são o Consórcio e a Agência.

Porém, a situação de ausência cooperação entre as duas organizações, manifestada pelo não

compartilhamento de recursos e estruturas, provoca um enfraquecimento relativo da

capacidade de execução de ambos os organismos regionais. Apesar deste quinto empecilho

derivar dos demais, ele ganha dinâmica própria influencia os outros conflitos na medida em

que se torna em si um obstáculo a maiores resultados.

Assim, entramos no sexto conflito, que é o desenho das funções, centrado no

debate da autonomia da Agência em relação à sua instituição originária. Inúmeras vezes os

atores regionais debatem se a Agência deve ter maior autonomia ou vincular-se mais à

Câmara Regional, sem atentar para o fato que a Agência não tem condições de abraçar uma

enorme quantidade de atribuições como as sugeridas por entrevistados e consultores, que

vão desde a reconstrução das redes industriais locais até à realização do planejamento

urbano, ou a instituição de um welfare regional.

São atribuições que dependem de um salto de qualidade na articulação e

participação dos atores regionais, que seria possível realizar se a Agência tivesse urna maior

legitimidade que resultasse em um orçamento incrivelmente superior ao atual. Ou seja, são

atribuições que não coadunam com a atual estrutura da Agência. A sugestão de atividades

tão abrangentes para a Agência confirma sua interdependência com a Câmara regional, pois

reforça a necessidade de grandes ações de escopo regional.

Assim, é preciso foco, ou seja, um desenho adequado - feito por consenso - das

suas funções. A Agência precisa de autonomia no dia a dia para contratar pessoal

independente e exercer tarefas claramente desenhadas. Porém, a reversão ou atenuação da

crise econômica regional depende de ações integradas que escapam do poder da Agência

nos moldes em que ela se compõe hoje.



121

Com base na explicitação destes impasses e conflitos, concluímos que a gênese

da Agência, apesar da legitimidade dada pela participação de diversos atores regionais, não

foi suficiente para fornecer as condições efetivas de funcionamento, restando ainda vários

impasses sem solução que brecam o desenvolvimento da Agência.

Mas, analogamente à analise feita por Celso Daniel, constatamos que a Agência

chega a um ponto em que o custo político de retrocesso e extinção é grande e não

acreditamos que ocorrerá.

"É verdade que a mobilização da sociedade tem sido

fundamental no ABe. O papel do Fórum da Cidadania em colocar o

tema na agenda enquanto ele estava congelado comprova isto. E

mesmo se houver um retrocesso no futuro, ganhando Prefeitos que

discordam da ação regionalizada, será muito difícil paralisar todas

as medidas tomadas. É a construção de uma camada que não pode

ser, totalmente, retirada. Podemos estancar, mas não voltar ao nível

zero e, supondo que estejamos agora, digamos, no nível dez, não

voltaríamos, por exemplo, ao nível dois. Acho difícil isso" (CELSO

DANIEL in ABRUCIO & SOARES, 2001: 198).

No entanto, a Agência ainda corre o risco de seguir realizando atividades e

projetos marginais, sem impacto ou poder de alteração da realidade.

Sem a criação de condições estruturais de gestão supramunicipal em regiões

metropolitanas, com a possibilidade de retrocesso na troca de mandatos de Prefeitos - tal

como no período de 1993 a 1996 -, toda a ação regional corre o risco de ficar como

executora de pequenos projetos pontuais e não mais projetos articulados, perdendo assim

uma de suas maiores vantagens, que é o pensar e planejar regionalmente.

Diante de tudo isso, as duas principais necessidades da Agência são: a

modificação da estrutura federativa de gestão metropolitana e de cooperação

intragovernamental, e um novo "fôlego social", uma revitalização da participação da

sociedade civil, com articulação e uma cobrança dos poderes locais. Para ocorrer este novo

fôlego social, talvez seja necessário um "susto" como o observado a partir de 1993, quando

o drástico agravamento da crise econômica aliada ao arrefecimento da regionalidade nas

lideranças políticas fez a sociedade acordar. Talvez os dois caminhos, na realidade, sejam

necessários: o de baixo para cima, com articulações regionais e o de cima para baixo, com

mudanças na estrutura federativa. Mas o último aspecto será sempre um grande limitador.
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Abstract

The history of the Agency of Economic Development of Great ABC is

described in it's formation and development as an institution of regional administration

which includes public entities - the seven city administrations - and institutions of civil

society: employers', employee's and academic representatives. The questions discussed are

the impacts of the federalism and the lack of politics to solve common problems of the

different governmental units in a rnetropolitan region, discouraging the cooperation between

the federative entities in these regions. The central point of the analysis is that, in spite of

theses obstac1es, there was developed an experience, unique in Brazil, of inter- and

intragovernrnental cooperation with support of the local society, which, however, presents

limitations. The process of constructing a dialogue and unity between different participants

is clarified with its phases, participants, institutions and conflicts and its impacts on the

development of the Agency.

Key Words: Metropolitan Regions; Federalism; Intermunicipal associations; Regional

Development
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ANEXO 1:

Termo de Acordo da Câmara Regional do Grande ABC para a implantação da

Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC



TERMO DE ACORDO que entre si celebram o Estado
de São Paulo, Municípios do Grande ABC,
.Parlamentares da Região, Organizações
Representativas de Trabalhadores, Organizações
Representativas de Setores Econômicos e o Fórum da
Cidadania do Grande ABC, integrantes da Câmara do
Grande ABC, visando a conjugação de esforços para
promover o desenvolvimento sustentável do Grande
ABC.

Aos três dias do mês de novembro de 1997, os
membros infra assinados da Câmara do Grande ABC, resolvem celebrar o
presente Termo de Acordo, com conformidade com as cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS OBJETOS

o presente Termo de Acordo tem por escopo a
conjugação de esforços dos partícipes visando os objetos abaixo, conforme os
planos de trabalho que integram o presente:

• Constituir a Agência de Desenvolvimento Econômico
do Grande ABC com a missão de concentrar as informações sócioeconõmicas da
região, conduzindo as ações de marketing regional e coordenando ações técnico-
financeiras de apoio e fomento às empresas tendo em vista promover o
desenvolvimento econômico regional sustentado;

~
• Implantar sistemas de retenção de águas pluviais nos

Municípios do Grande ABC,inseridos na Bacia Hidrográfica do Alto Tamanduateí,
com o objetivo de combater as enchentes na região;

• Executar obras no sistema viário da Região do Grande
ABe, abrangendo Sistema Anchieta/Imigrantes e a Rodovia índio Tibiriçá;

• Propiciar a revisão da Lei n° 9472/96, visando
melhorar as condições para o desenvolvimento de atividades industriais não
poluentes, compatíveis com a proteção aos mananciais;

• Promover a modernização tecnológica das micro,
pequenas e médias empresas, numa visão setorial em consonância com as
vocações tradicionais e novas da Região do ABC, através de viabilização de



financiamento e juros menores e implementação de Programas de Apoio Difusão
Tecnológica e Qualificação Profissional;

• Formular e executar um Plano Regional de
Qualificação Profissional que qualifique 235 mil trabalhadores até o ano 2000 e
implementar o observatório Permanente de Situação de Emprego;

Estabelecer cooperação técnica, visando o
Planejamento Integral e Integrado, envolvendo elaboração, implementação e
acompanhamento de Programas e Projetos (regional e municipal), bem como
pesquisas e intercâmbio de informações e dados para fomento e desenvolvimento
de atividades turísticas e culturais na Região do Grande ASC;

• Integrar a Câmara do Grande ASC ao Movimento
Regional, "Criança prioridade 1" que visa garantir a criação e o fortalecimento dos
instrumentos de captação de recursos, objetivando a criação de uma rede de
serviços em prol da criança e do adolescente na Região do Grande ASC.

CLAÚSULA SEGUNDA - DA IMPLEMENTAÇÃO

Os partícipes formalizam, assim, o acordo de adotar as
providências e gestões necessárias visando concretizar o objeto proposto,
observadas as normas legais e regulamentares pertinentes.

Diadema, 03 de novembro de 1997.

MARIO COVAS JUNIOR
Govemador do Estad0 Paulo

h
UGUSTO DANIEL

Prefeito do Município de Diadem

MAURICIO SOARES DE AL
Prefeito do Município de São Bemard 'd,

.~
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TERMO DE ACORDO

PLANO PARA CONSTITUiÇÃO DA
AG~NCIA .DE.DESEN'lOLVIMENTO ECONÔMICO

DO GRANDE ABC

1. OBJETO

Constituição da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC com
a missão de concentrar as informações socioeconômicas da região,
conduzindo as ações de marketing regional e coordenando ações técnico-
financeiras de apoio e fomento às empresas tendo em vista promover o
desenvolvimento econômico regional sustentado.

A Câmara do Grande ABC, através da sua Coordenação Executiva, deverá
continuar a tarefa de definição do Plano Estratégico Regional, conforme
competência estabelecida pelo Artigo 20 do seu regulamento interno. A
constituição da Agência de Desenvolvimento não concorre com as atuais
atribuições da Câmara Regional, mas sim vem atuar como uma estrutura de
apoio às suas ações.

2. ESTRUTURA GERAL DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

A constituição da Agência de Desenvolvimento Econômico será de uma ONG
mista, tendo como associados os agentes que assumirem a garantia de seu
custeio.
Sua estrutura geral consistirá numa Assembléia Geral dos Associados, numa
Diretoria, num Conselho Consultivo e numa Secretaria Executiva de suporte
técnico.

CONSELHO
CONSULTIVO

A ASSEMBLÉIA GERAL DOS ASSOCIADOS será o órgão de deliberação
superior da Agência, tendo como atribuições: aprovar seus estatutos, suas
diretrizes de atividades, bem como os balanços de cada exercício.
A DIRETORIA será indicada pela Assembléia Geral, tendo como atribuição
principal estabelecer e avaliar as diretrizes das atividades previstas para a
Agência de Desenvolvimento.
O CONSELHO CONSULTIVO será composto pelo Fórum de Vereadores e
pelo Fórum de Cidadania com a função de ser um espaço de discussão sobre



os planos e programas de trabalho e sobre as formas de funcionamento da
Agência.

3. ESTRUTURA DO SUPORTE TÉCNICO

Secretaria Executiva: coordenar as ações da Agência de Desenvolvimento e
ser responsável pelo encaminhamento das questões relativas ao Plano
Estratégico Regional.

SECRETARIA
EXECUTIVA

.----~._-_.-
Coordenação de

lnforrn açô e s
Regionais

f································ __ ··············_·_·!
i Fundo de i
i Desenvolvimento r--
: Regional i~ - _._._ -;.

,-. __ -L. __ --,

Coordenação de
Marketing

Coordenação de
Fomento e Apoio

às Empresas

Coordenação de Marketing: elaborar e gerir o Plano de Marketing Regional e
organizar a promoção da região em feiras e outros eventos de negócios.
Coordenação de Fomento e Apoio às Empresas: coordenar ações de apoio
às empresas tendo em vista aumentar sua competitividade. Articular, através
do Fundo de Desenvolvimento Regional, a captação de recursos para apoiar
as empresas regionais, bem como a atração de novos investimentos.
Coordenação de Informações Regionais: responsável por estabelecer os
parâmetros de constituição e de fazer a manutenção do Banco de Dados
Regional e ser o responsável por fornecer informações para empresários
interessados em investir na região.

4. PARTILHA DO CUSTEIO E DO CUSTO DE IMPLANTAÇÃO ENTRE OS

AGENTES ASSOCIADOS

o custeio mensal previsto (R$ 30 mil) e o custo de implantação (R$ 25 mil)
deverão ser compartilhados entre os associados na seguinte proporção: 49%
do Consórcio Intermunicipal e 51% divididos em partes iguais entre os
signatários.
Na Assembléia Geral, cada associado terá voto proporcional à contribuição de
sua entidade. Analogamente, a composição da Diretoria guardará a mesma
proporção.

5. PROJETOS DA AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO

o financiamento dos diversos projetos a serem desencadeados pela Agência
de Desenvolvimento dependerá de acordo específico dos agentes envolvidos
na sua realização. São considerados projetos a serem deflagrados a Pesquisa



de Imagem da Região do Grande ABC e a Constituição do Banco de Dados da
Região do Grande ASC.

6. CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DA AGÊNCIA

Elaboração do Projeto de Lei e do Estatuto até 19 de novembro
Apresentação para os vereadores - 20 de novembro
Encaminhamento do projeto de lei às Câmaras até 27 de novembro
Registro do Estatuto até 20 de dezembro, após aprovação em todas as
Câmaras Municipais



ANEXO 2:

Estatuto Social e Regimento Interno da Agência de Desenvolvimento

Econômico do Grande ABC.
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AGÊNCiA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO GRANDE ABC

ESTATUTO SOCiAL

CAPíTULO i

DA CONSTiTUiÇÃO, OBJETiVO, DENOMINAÇÃO, SEDE E DURAÇÃO

ARTiGO 1° . Ã AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO GRANDE
ABC constitui-se sob forma jurídica de Associação Civil, sem fins lucrativos, com o
objetivo de promover ações de desenvolvimento econômico regional sustentável,
regend.o-se peia~ nc.rmas do Cód~go C~vi\ Brasileiro e legislação pertinente, pelo
presente Estatuto e pelo seu Regimento Interno.

Parágrafo 1° - A AGÊNCiA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO GRANDE
ABC será constituída pelo Consórcio Intermunicipal das Bacias do Alto
Tamanduateí e BjJJings, pelas entidades da sociedade civil que subscrevem o
~resente instrumento e ~r aquelas que vierem a associar-se.

Parágrafo Z>. Para os efeitos deste Estatuto, consideram-se equivalentes as
denominações AGÊNCiA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO GRANDE
ABC e AGENCIA.

Farãgrafo 3°· Os representantes das entidades associadas deverão ser indicados
ou substituídos mediante ofício.

ARTiGO c -É facultado o ingresso ou a exclusão de novo(s) sócio(s) na AGÊNCIA a
qualquer momento e a critério da OlRETORlA,especialmente convocada para este fim,
o que se fará por termo aditivo firmado pela mesma, condicionado à aprovação de 2/3
(dais terços) do número de diretores em condições de voto.

ARTIGO3°- Constituem-se os fundadores da AGÊNCIA o Consórcio Intermunicipal das
Bacias do Alto Tamanduatei e Billíngs, ás Associações Comerciais; os C1ESPs;os
Sinditaros filiados à CUT; o Sebrae; as Empresas tfo Pofo Petroquímico; e constituem·
se os associados agregados, entidades ou grupos de entidades, todos voltados ao
objetivo de promover ações de desenvolvimento econômico regional, devidamente
aprovados pela diretoria, confonne determina o REGIMENTOINTERNO;

ARTIGO 4° • A AGÊNCIA terá sede e foro no MunicípiO e Comarca de Santo
André, à Rua Laura, 530., Vila Bastos, Estado de São Paulo.

Paráarafo único - A sede e foro da AGÊNCIA poderão ser transferidos para outra
cidade, por decisão da ASSEMBLÉIA GERAL DE ASSOCIADOS, especialmente
ccnvocada para este fim, pelo voto de, no mínímc 2J3 (dois terços) do número de
Associados presentes e em condições de voto.
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ARTIGO 5° - A AGÊNCIA terá duração indeterminada e o exercício social coincidirá
com o ano civil.

CAPíTULO"

DAS FINALIDADES

ARTIGO 6° - São finalidades precípuas da AGÊNCIA:

i - produzir, sistematizar e disponibilizar as informações socioeconômicas da
Região do Grande ABC;

H - conduzir ações de Marketing Regional;

iii - coordenar e implementar ações técnico-financeiras de apoio e fomento às
empresas, no âmbito regional;

IV - coordenar e impiementar projetos especiais, relacionados ao desenvolvimento
econômico do Grande ABC.

Parágrafo único - Para cumprimento de suas finalidades a AGÊNCIA poderá:

i - adquirir bens que entender necessários, indispensáveis à consecução de seus
objetivos, os quais integrarão o seu patrimônio;

li - ceiebrar contratos necessários, inciusive aqueles cujo objeto seja a tomada de
empréstimos com pessoas de direito público ou privado, nacionais ou
intemacionais;

IH - firmar convênios, acordos de qualquer natureza, receber auxílios,
contribuições, subvenções, doações de outras pessoas e entidades
governamentais ou não, nacionais e internacionais;

IV - prestar a seus associados serviços relacionados com as finalidades da
AGÊNCIA fornecendo, inclusive, recursos humanos e materiais.

CAPÍTULO 111

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

ARTIGO 7° - A AGÊNCIA terá a seguinte estrutura básica:

I - Assembléia Geral dos Associados;

li - Diretoria;

lll - Conselho Consultivo;

IV - Secretaria Executiva,

V - Comissão Fiscalizadora.



3

ARTiGO 8° - A AGÊNCIA manterá o FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
REGIONAL, ora criado e destinado a financiar projetos para estimular pequenas e
médias empresas, através da captação de recursos de agências nacionais e
intemacionais de fomento, dentre outras fontes.

Parágrafo único - O FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL gerido pela
DIRETORIA, terá regulamentação própria a ser aprovada pela ASSEMBLÉIA
GERAL DOS ASSOCIADOS e constará de Regimento Interno.

ARTIGO 9° - A ASSEMBLÉIA GERAL DOS ASSOCIADOS é órgão supremo da
AGENCIA, e suas deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou
discordantes e constitui-se pejo Consórcio Intermunicipal das Bacias do Alto
Tamanduate\ e &mngs, e dema\s associados.

Parágrafo único - As deliberações da ASSEMBLÉIA GERAL DOS ASSOCIADOS
vinculam e obrigam a todos, ainda que ausentes ou discordantes.

ARTIGO 10 - A DIRETORIA é órgão de administração da AGÊNCIA, constituída de
representantes do Consórcio Intermunicipal das Bacias do Alto Tamanduateí e
BilHngse dos demais associados.

Parágrafo 1° - Os membros da DIRETORIA são representantes indicados de suas
instituições, devendo haver nova indicação ou ratificação da indicação quando de
mudanças no comando das mesmas.

Parágrafo 2° - A composição da DIRETORIA será definida pela ASSEMBLÉIA.
GERAL DOS ASSOCIADOS contando, no mínimo, com um Diretor Geral e
representantes dos seus diversos associados.

ARTIGO 11 - O CONSELHO CONSULTIVO, que emitirá opinião sobre o conteúdo
.dos trabalhos da AGENCIA e, especialmente, sobre o quadro de pessoal e
remuneração de empregados, poderá ser integrado por representantes das sete
Câmaras Municipais; do Fórum da Cidadania do Grande ABC, e de demais
entidades da Sociedade Civil, legalmente constituídas e sediadas nos Municípios
integrantes do Consórcio Intermunicipal das Bacias do Alto Tamanduateí e Bíllings,
e por demais parlamentares da região do GABe, entre outros, definidos pela
ASSEMBLÉIA GERAL DOS ASSOCIADOS, conforme dispuser o Regimento
Interno da AGÊNCIA.

ARTIGO 12 - A SECRETARIA EXECUTIVA é órgão executivo constituído por um
Secretário Executivo e pelos Coordenadores dos projetos e demais funcionários de
apoio, com objetivo de implementar e executar os trabalhos da AGENCIA.

ARTIGO 13 - A COMISSÃO FISCALIZADORA é um órgão colegiado composto por
um representante da Câmara Municipal de cada um dos municípios integrantes do
Consórcio Intermunicínal, e por representantes das demais associadas estes
últimos a serem aprovados pela ASSEMBLÉIA GERAL DOS ASSOCIADOS.

Parágrafo único - Qualquer alteração quanto à representação ou que importe em
responsabilidade da Câmara Municipal dependerá de prévia autorização legislativa.

ARTIGO 14- Compete à ASSEMBLÉIA GERAL DOS ASSOCIADOS:



4

1- deliberar, em última instância, sobre os assuntos gerais da AGÊNCIA; .

!l- aprovar o plano de atividades, programas de trabalho e as propostas
orçamentárias anuais e plurianuais elaborados pela Secretaria Executiva e
propostos pela DIRETORIA;

H!- definir a composição e indicar os membros do CONSELHO CONSULTIVO,
conforme dispuser o Regimento interno da AG~NCIA.

iV- áefinir o número e indicar os representantes referidos no artigo 13, para
compor a COMiSSÃO FISCAliZADORA;

V- deliberar sobre a extinção da AGÊNCIA;

Vi- deliberarsobreos casosomissos.

Parágrafo 1° - Compete à ASSEMBLÉIA GERAL DOS ASSOCIADOS, mediante
prévia e regular convocação dos seus integrantes:

1. deliberar sobre a destinação dos recursos do Fundo de Desenvolvimento
Regionai;

I!. definir as poiíticas patrimonial e financeira e aprovar os programas de
investimento da AGÊNCiA elaborados pela SECRETARIA EXECUTIVA e
propostos pela DIRETORIA, através de convocação prévia específica;

iii. deliberar sobre a mudança de sede e foro;

!' '.v. estabelecer a composição e eleição, destituição, conforme condições
estabeleciáas em Regimento Interno da DIRETORIA da AGÊNCIA;

\!Y. autorizar a alienação de bens da AGÊNCIA.

Parágrafo :20 - À ASSEMBLÉIA GERAL DOS ASSOCIADOS cabe, ainda, propor,
apreciar e deliberar sobre as propostas de alterações do presente Estatuto,
medíante préyja e reguJar convocação dos associados, devendo observar um
quorum quaHf\Cado <ias associados;

Parágrafo 3° - A ASSEMBLÉIA GERAL DOS ASSOCIADOS, reunir-se-á,
ordinariamente, duas vezes por ano, no decorrer do 1° e 3° trimestre
respectivamente, e extraordínaríamente, sempre que for julgado conveniente,
podendo, esta última, ser convocada pela DJRETORIA ou por metade mais um dos
Associados.

Paiágrafo 4° - Os associados deverão encaminhar à DIRETORIA requerimento
soticitando a convocação extraordinária, cabendo a esta o procedimento de
divulgação, nos termos previstos neste Estatuto.

Parágrafo 5° - Os votos de cada associado na ASSEMBLÉIA GERAL DOS
ASSOCIADOS serão proporcionais à sua participação nas cotas da AGtNCIA,
sendo que o Consórcio tntermurucíoat das Bacias do Alto Tamanduateí e SíttIDgs
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deterá 49% dos votos, e os demais associados 51 %, divididos de forma eqüitativa
entre si.

ARTiGO 15 - Compete à D!RETORIA

L aprovar as contratações dos serviços de terceiros e convênios e acordos de
quaíquer natureza com órgãos públicos e privados, nacionais e
internacionais;

iJ. áeiíberar sobre a aámissão e exclusão de associados, na forma prevista no artigo 2°

iiL fixar o valor das cotas de contribuição dos associados;

IV. prestar contas ao órgão público ou privado, concessor dos auxílios,
subvenções e outras contribuições que a AGÊNCIA venha a receber e aos
órgãos públicos encarregados da fiscalização, sempre que solicitado;

V. indicar o Diretor Geral, o Secretário Executivo e demais Coordenadores da
AGÊNCIA. bem como determinar o seu desligamento;

VI. aprovar a estruturação administrativa da AGÊNCIA;

VIi. aprovar a contratação, o enquadramento, a promoção e a demissão de
empregados, bem como todos os demais atos relativos ao quadro do
pessoal;

V!!L deliberar, ouvido o CONSELHO CONSULTIVO, sobre o quadro de pessoal e
remuneração de seus empregados, inclusive a dos Coordenadores de
projetos e dos demais integrantes da SECRETARIA EXECUTIVA, quando
contratados;

IX. propor piano de atividades, programas de trabalho e encaminhar propostas
orçamentárias anuais e plurianuais, eiaborados pela SECRETARIA
EXECUTiVA;

X. apreciar o relatório anual das atividades da AGÊNCIA, e os relatórios físico-
financeiros elaborados pela SECRETARIA EXECUTIVA.

XI. Alterar, discutir e aprovar o REGIMENTO INTERNO

ARTIGO 16 - Compete à SECRETARIA EXECUTIVA

i. acompanhar o estabelecimento de convênios e a contratação de empréstimos
com organismos de fomento nacionais e internacionais;

ll. executar as atividades previstas em plano, conforme deliberado pela
DIRETORIA e ASSEMBLÉIA GERAL DOS ASSOCIADOS;

li/. examinar e aprovar os relatórios bienais da auditoria;

IV. cuidar do patrimônio da AGÊNCIA executando receitas e despesas,
apresentando à DIRETORIA os relatórios físico-financeiros;
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v. promover o pagamento de despesas e das contas da AGÊNCIA;

Vi. elaborar relatório anual das atividades da AGÊNCIA, a ser submetido à
DIRETORIA;

VIL elaborar relatório semestral de prestação de contas circunstanciado, a ser
submetido à DIRETORIA e encaminhado às Câmaras Municipais dos
municípios integrantes do Consórcio intermunicipal das Bacias do Alto
T arnanduatei e Billinqs.

Vlll executar os trabalhos administrativos e de apoio.

!X coordenar os convênios assinados entre Agência de Desenvolvimento
Econômico e organismos nacionais ou internacionais, voltados para o
áesenvoivimento regional;

x- elaborar planilha com a composição do colégio eleitoral da
AGÊNCIA.

ARTIGO 17 - Compete à Comissão Fiscalizadora:

I. acompanhar o estabelecimento de convênios e a contratação de
empréstimos com organismos de fomento nacionais e internacionais;

!1. promover, no caso de extinção, a liquidação da AGÊNCIA, nos termos do
que dispõe o Capítulo V destes Estatutos;

!!l. examinar e aprovar os relatórios bienais da auditoria.

CAPíTULO IV

DO PATRIMÔNIO, DOS RECURSOS FINANCEIROS E DO CUSTEIO

ARTIGO 18 - O patrimônio da AGÊNCIA será constituído:

I - pelos bens que vier a adquirir a qualquer título;

11 - pelos bens que lhe forem doados ou legados, por entidades públicas ou
privadas, nacionais ou intemacionais.

ARTIGO 19 - Constituem recursos financeiros da AGÊNCIA:

!_ a cota de contribuição mensal e de participação dos associados;

11 - os auxílios, contribuições e subvenções concedidos por entidades públicas ou
particulares, nacionais ou intemacionais;

111- as rendas de seu patrimônio;

IV - os saldos do seu exercício;

V - as doações e legados;
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Vi - o produto da aiienação de seus bens;

Vil - o produto de operações de crédito;

Vlll - as rendas eventuais, inciusive as resultantes de depósito e de aplicações de
capitais.

Parãarafo 1° - A cota de contribuição para funcionamento da AGÊNCIA será fixada
anualmente pela ASSEMBLÉIA GERAL DOS ASSOCIADOS, observado o princípio
da propordonaJidade de ingresso de recursos entre os mesmos.

Parágrafo 2° - Caberá ao Consórcio Intermunicipal das Bacias do Alto
Tamanduateí e Billíngs, o custeio de 49% das cotas de contribuição e os demais
associados dividirão entre si os 51% restantes.

Parágrafo 30 - Além da cota de contribuição, será fixada cota de participação dos
associados em função de projetos específicos, constantes dos programas de
trabalho, aprovados pela DIRETORIA, com condições de pagamento que serão
fixadas no próprio programa, observados critérios de proporcionalidade baseados
na repartição dos benefícios associados a cada projeto .

. CAPíTULO V

DA DISSOlUÇÃO

ARTIGO 20 - A AGÊNCIA somente será extinta por decisão da ASSEMBLÉIA
GERAL DOS ASSOCIADOS, em reunião extraordinária especialmente convocada
para esteJI.ffi, e.pelo 'loto de, no mírumc, 213 (dois terços) do número de associados

, presentes em condição de voto.

ARTIGO 21 - No caso de extinção, competirá à ASSEMBLÉIA GERAL DOS
ASSOCiADOS, em reunião extraordinária, estabelecer o modo de liquidação, que
será levada à efeito peja COMISSÃO FJSCAUZADORA.

ARTIGO 22 - Em caso de extinção, os bens e recursos da AGÊNCIA reverterão ao
patrimônio dos associados ..proporcionalmente às inversões feitas.

Parágrafo Único - Fica assegurado ainda, em caso de extinção, o retomo dos
bens aos associados responsáveis por sua doação.

ARTIGO 23 - Aplica-se a hipótese do artigo anterior aos casos de encerramento de
determinada atividade da AGÊNCIA, cujos investimentos se tomem ociosos.

CAPíTULO VI

DAS DISPOSiÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

ARTIGO 24 - O Estatuto da AGÊNCIA somente poderão ser alterados com base
em proposta aprovada por, no mínimo, 213 (dois terços) dos membros da
ASSEMBLÉIA GERAL DOS ASSOCIADOS, em reunião extraordinária
especi,aknente corwocada para esta final\dade.
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Parágrafo Primeiro - Serão previstas pelo Regimento da AGÊNCIA as regras para
revisão ou alteração dos Estatutos;

Parágrafo Segundo - Uma revisão geral do presente Estatuto deverá ser,
excepcionalmente procedida 90 dias após o término do mandato da primeira
Diretoria.

ARTIGO 25 - Ressalvadas as exceções expressamente previstas no presente
Estatuto, todas as demais deliberações serão tomadas pelo voto da maioria
absoluta dos Associados presentes, em condições de voto.

ARTiGO 26 - Havendo consenso entre seus membros, as eleições e demais
deliberações da ASSEMBLÉIA GERAL DOS ASSOCIADOS poderão ser
efetivadas através de aclamação.

ARTIGO 27 - A DIRETORIA e o CONSELHO CONSULTIVO deverão ser
renovados bienalmente, sendo possível a recondução de seus membros, no
peticoo subseqüente.

ARTIGO 28 - Os associados da AGÊNCIA não responderão, ainda que
subsidiariamente., pelas obrigações sociais contraídas.

ARTIGO 29 - Não haverá, em nenhuma hipótese, distribuição de lucros, vantagens
ou benefícios a conseiheiros ou associados.

ARTIGO 30 - Qualquer operação financeira de crédito a ser contratada pela
AGENCIA deverá ser submetida previamente à aprovação das Câmaras Municipais
dos Municípios associados.

Parágrafo 1° - Excetuam-se da aprovação prevista neste artigo as operações
financeiras de crédito que satisfaçam os seguintes limites:

! _ o valor de cada operação de crédito, isoladamente considerada, não poderá
exceder a quadro vezes o total da maior contribuição mensal recolhida por qualquer
dos Municípios associados, aferida no mês imediatamente ao da contratação;

li - a soma dos valores resultantes das operações financeiras de crédito vigentes,
contratados pela AGÊNCIA, não poderá exceder a quatro vezes o total das
contribuições mensais recolhidos pelos Municípios associados.

Parágrafo T' - As disposições do "Capuf' deste artigo não se aplicam aos
Municípios que não se encontram, por força de lei, obrigados a submeter o assunto

. às suas respectivas Câmaras Municipais.

ARTIGO 31 - Os Municípios integrantes do Consórcio Intermunicipal das Bacias do
Alto Tamanduateí e Billings deverão encaminhar relatório circunstanciado semestral
de prestação de contas às respectivas Câmaras Municipais.

ARTIGO 32 - Será contratada, bienalmente, auditoria extema independente, para
análise da regularidade e funcionamento das operações da AGÊNCIA.

ARTIGO 33 - A AGÊNCIA será representada ativa e passivamente, judicial e
extrajudicialmente, pelo seu Diretor Geral.
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ARTIGO 34 - O Regimento Intemo da AGÊNCIA será submetido a ASSEMBLÉIA
GERAL DE ASSOC!ADOS, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do registro destes
Es,t.a.tut..Q~ e dtsoorá sobre díreítos, deveres, exclusão, retirada voluntária e
condições de voto dos associados.

ARTIGO 35 - Estes Estatutos serão registrados em Cartório de Registro Civil de
Pessoas Jurídicas na cidade de sua sede, para que a AGÊNCIA adquira
personalidade jurídica.

o texto deste Estatuto foi aprovado na 1a Reunião Ordinária da Assembléia Geral
dos Associados da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC,
realizada em 27 de outubro de 1998, com as alterações aprovadas na
Assembléia Geral Extraordinária realizada em 07 de maio de 2001

CELSO AUGUSTO DANIEL
Diretor Geral da Agência de Desenvolvimento
Econômico do Grande ABC

Visto:

JOSÉ CARLOS PAIM VIEIRA
OABíSP nO 17.47ô

26/04/01



REGIMENTO INTERNO

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO GRANDE ABC

Pelo presente instrumento, a Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande
ABe, regida pelo Estatuto aprovado pela Assembléia Geral dos Associados em 27 de
outubro de 1998, alterado pela Assembléia dos Associados de 02 de fevereiro de 2091
e aprovado pela Leis Municipais das sete cidades, através de seus representantes
iegais, constitui seu REGIMENTO INTERNO

CAPíTULO I

DA ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

ÃRTIGO 1° - A Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC, também
designada neste instrumento como Agência, constituída sob forma de sociedade civil,
sem fins lucrativos, nos termos de seu Estatuto, aprovado em 27 de outubro de 1998 e
de eventuais modificações, terá seu funcionamento interno regido pelo presente
REGIMENTO INTERNO.

ARTIGO 2° - A Agência terá a seguinte estrutura básica:

1- Assembléia Geral dos Associados;
11- Diretoria;
111- Conselho Consultivo;
íV- Secretaria Executiva,
v- Comissão Fiscalizadora.

CAPíTULO"

DA ASSEMBLÉIA GERAL DOS ASSOCIADOS

ART!GO 3° - A Assembléia Geral dos Associados, também designada neste
instrumento Assembléia Geral, é órgão supremo da Agência, e suas deliberações
vinculam a todos, ainda que ausentes ou discordantes, e constitui-se pelo Consórcio
Intermunicipal das Bacias do Alto Tamanduateí e Billings, e demais associados.

ARTIGO 4° - Compete à Assembléia Geral dos Associados, mediante regular
convocação dos seus integrantes, nos termos do artigo 10 deste Regimento:

i- deliberar, em última instância, sobre os assuntos gerais da Agência;

ii- aprovar o plano de atividades, programas de trabalho e as propostas
orçamentárias anuais e plurianuais elaborados pela Secretaria Executiva e
propostos pela Diretoria;

iIi- definir a composição e indicar os membros do Conselho Consultivo, conforme
dispuser este Regimento;

IV- definir o número e indicar os representantes que comporão a Comissão
Flscaüzadora, nos termos do artigo 21;

v- deliberar sobre a extinção da Agência;
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VI- deliberar sobre os casos omissos.;

VII- deliberar sobre a destinação dos recursos do Fundo de Desenvolvimento
Regional;

VIIi- definir as políticas patrimonial e financeira e aprovar os programas de
investimento da Agência elaborados pela Secretaria Executiva e propostos
pela Diretoria, através de convocação prévia específica;

IX- deliberar sobre a admissão e exclusão de associados;

x- aprovar as cotas de contribuição e de participação dos associados;

XI- estabelecer a composição e eleição, destituição, conforme condições
estabeiecidas em Regimento Interno da Diretoria da Agência;

XII- autorizar a alienação de bens da Agência.

Xiii- propor, apreciar e deliberar sobre as propostas de alteração do Estatuto e do
Regimento Interno, observadas as disposições dos artigos 35 e 36 deste
Regimento.

Parágrafo Único - Os votos de cada associado na Assembléia Geral dos
Associados serão proporcionais à sua participação no custeio da Agência,
sendo que o Consórcio Jntermunicípal das Bacias do Alto Tamanduateí e Billings
deterá 49,00 % dos votos, e os demais associados 51,00 %, divididos de forma
eqüitativa entre si.

ARTIGO 5°_ Constituem-se como associados, com direito a voto proporcional na
Assembléia Geral, os abaixo discriminados:

fe Os sete municípios associados, através do Consórcio Intermunicipal das Bacias
do Alto Tarnanduateí e Billings com o total de 490 votos;

11- As Associações Comerciais: Associação Comercial e Industrial de Santo
André; Associação Comerciai e Industrial de São Bernardo do Campo;
Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul; Associação
Comercial e Industrial de Diadema; Associação Comercial, Industrial e Agrícola
de Mauá, Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Ribeirão Pires;
Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Rio Grande da Serra, com 85
votos divididos entre sí;

iIi- Os CIESPs: CIESP - Diretoria Regional de Santo André, de Mauá e de
Ribeirão Pires; CIESP - Diretoria Regional de São Bernardo do Campo; CIESP
- Diretoria Municipal de São Caetano do Sul, e CIESP - Diretoria Regional de
Diadema, com 85 votos divididos entre si;

lV- Os Sindicatos: Sindicato dos Metalúrgicos do ABC; Sindicato dos
Trabalhadores nas Indústrias Químicas do ABC; Sindicato dos Empregados
dos Estabelecimentos Bancários de Santo André; Sindicato dos Trabalhos nas
Indústrias de Confecção, Alfaiates e Costureiras de Santo André, São Bernardo
do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá e Ribeirão Pires; Sindicato
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dos Trabalhadores de Indústria de Construção Civil e Mobiliário de São
Bernardo do Campo, com 85 votos divididos entre S1;

v- O SEBRAE - SP - Serviços de Apoio ás Micro e Pequenas Empresas de São
Paulo com 85 votos;

V!- As empresas do Pólo Petroquírnico: UNIPAR - União das indústrias
Petroquimicas Ltda., Poiietiienos União S.A, Cabot Brasil indo e Com. Ltda.,
Chevron do Brasil Ltda., Solvay tnduoa., Polibrasii Resinas S.A., Petrobrás -
Petróleo Brasileiro S.A., Oxicap indústria de Gases Ltda., Petroquímica ünião
S.A, com 85 votos divididos entre sí;.

\/11- O Setor Acadêmico, constituído pelas Faculdades e Universidades
instaladas na Região, com 85 votos divididos entre si.;

Parágrafo Primeiro: O colégio eleitoral é composto de todos os associados, em
dia com as contribuições, sendo que o Consórcio Intermunicipal das Bacias do
Alto Tamanduateí e Billings terá 490 votos e os demais associados, 510
votos distribuídos equitativamente entre si;

Parágrafo segundo: 48 horas antes da Assembléia Geral Ordinária ou
~Ãtíaordinária, o Secretário Executivo deverá elaborar a lista dos votantes
em condições, afixando-a na AGÊNCIA.

ARTIGO 6° - Os representantes dos associados na Assembléia Geral deverão ser
indicados formalmente ao Diretor Geral.

ARTIGO 7° - Somente poderão participar das votações da Assembléia Geral os
associados que não estiverem com débito junto à AGÊNCIA por mais de dois meses.

ARTIGO 8° - A Assembléia Geral dos Associados será presidida pelo Diretor Geral e,
no caso de seu impedimento, por outro Diretor por ele indicado.

ARTIGO 9° - A Assembléia Geral dos Associados reunir-se-á, ordinariamente, duas
vezes por ano, no decorrer do 10 e 3° trimestre, e extraordinariamente, sempre que for
julgado conveniente, podendo, neste último caso, ser convocada pela Diretoria ou por
metade mais um dos Associados.

Parágrafo Único - Os associados deverão encaminhar à Diretoria requerimento
solici:tando convocação ex:t:raordinária, cabendo a esta o procedimento de divulgação,
nos termos previstos ne~te Regimento Interno.

ÃRTfGO 10 - A Assembléia Gerai dos Associados deverá seguir as seguintes normas
de funcionamento:

í- Qualquer matéria a ser apreciada pela Assembléia Geral deverá ser
encaminhada ao Diretor Geral;

li- Âs reuniões ordinárias e extraordinárias, independentemente de terem sido
convocadas pela Diretoria ou pela maioria dos associados, serão divulgadas
através da pubiicação em jornal de circulação regional, a ser providenciada
peja Diretoria, com uma semana de antecedência;
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!!!- As reuniões da Assembléia iniciar-se-ão e serão realizadas com a presença da
maioria de seus membros.

ARTIGO 11 - Nas reuniões da Assembléia Gerai serão obedecidos os seguintes
procedimentos:

1- Verificação de presença dos associados e do quorum de maioria absoluta para
Instalação dos trabalhos;

ii- Aprovação da ata da Assembléia Gerai anterior;

iii- Discussão de matéria constante da ordem do dia;

ARTiGO í2 - Ressalvadas as exceções expressamente previstas no Estatuto da
AGÊNC!A, relativas à entrada e exclusão de associados, mudança de sede,
dissolt.l~O OÜ extinção da Agência, e alteração do Estatuto, as demais deliberações
serão tomadas pelo voto da maioria dos associados presentes à reunião, em
condições de voto, nos termos definidos pejo artigo 7° deste Regimento.

ARTIGO 13 - Havendo consenso entre seus membros, as eleições e demais
deliberações da Assembléia Geral poderão ser efetivadas através de aclamação.

CAPíTULO 111

DA DIRETORIA

A~TIGO 14 - A Diretoria é órgão de administração da Agência, constituída de
representantes do Consórcio Intermunicipal das Bacias do Alto Tamanduateí e Billings
e dos demais associados

ARTIGO 15 - A Diretoria será composta de 11 (onze) membros, na seguinte
conformidade:

l- 05 (cincoj representantes do Consórcio Intermunicipal;
ll- 06 (seis) representantes dos demais segmentos de associados.

ARTiGO 16 - Cada segmento de associados indicará seus representantes, um titular
e um suplente, para composição da Diretoria, que serão submetidos à aprovação em
Assembléia.

ARTIGO 17- Os diretores terão mandato de 02 (dois)anos, com possibilidade de
recondução para um período subsequente.

ARTIGO 18 - Compete à Diretoria

1_ aprovar as contratações dos serviços de terceiros e convênios e acordos de
qualquer natureza com órgãos públicos e privados, nacionais e internacionais;

ii- aprovar os novos sócios e fixar o valor das cotas de contribuição dos
associados;

111- prestar contas ao órgão público ou privado, concessor dos auxílios,
subvenções e outras contribuições que a Agência venha a receber e aos
órgãos públicos encarregados da fiscalização, sempre que solicitado;

iíí- eleger o Diretor Geral, indicar o Secretário Executivo e demais Coordenadores
da Agência, bem como determinar o seu desligamento;
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IV- aprovar a estruturação administrativa da Agência;

V- aprovar a contratação, o enquadramento, a promoção e a demissão de
empregados, bem como todos os demais atos relativos ao quadro do pessoal;

\i:,/- deliberar, ouvido o Conselho Consultivo, sobre o quadro de pessoal e
remuneração de seus empregados, inclusive a dos Coordenadores de projetos
e dos demais integrantes da Secretaria Executiva, quando contratados;

VII- propor plano de atividades, programas de trabalho e encaminhar propostas
orçamentárias anuais e plurianuais, elaborados pela Secretaria Executiva;

Vlil- apreciar o relatório anuai das atividades da Agência, e os relatórios físico-
financeiros elaborados pela Secretaria Executiva;

iX- repassar, através da Secretaria Executiva, recursos obtidos de terceiros
mediante convênios específicos, às incubadoras de empresas;

ARTIGO 19 - Ás reuniões da Diretoria obedecerão as seguintes regras:

1- no caso de comparecimento do membro titular e respectivo suplente, ambos
terão o direito ao uso da palavra nas discussões, cabendo o direito de voto nas
deliberações apenas ao titular;

11_ quando da ausência do membro titular, o respectivo suplente, terá direito a voz
e voto;

HI- quando da ausência do membro titular e do respectivo suplente, poderá se
manifestar e votar o representante do membro titular, mediante autorização
explícita, formalizada por escrito.

ARTIGO 20 - As deliberações da Diretoria serão tomadas pelo voto da maioria
absoluta dos seus membros;

CAPíTULO IV

DO CONSELHO CONSULTIVO

ARTIGO 21 - O Conselho Consultivo será composto:

i- pelos Presidentes das sete Câmaras Municipais dos municípios integrantes do
Consórcio Intermunicipal, ou de representante eleito pelos vereadores das
respectivas Câmaras Municipais;

[]; por 03 (três) representantes do Fórum da Cidadania do Grande ABC;

111- pelos Deputados Estaduais da Região;

IV- peios Deputados Federais da Região

Paráarafo 10_ Os membros do Conselho Consultivo de que tratam os incisos 1,111 e IV
somente terão assento no colegiado enquanto no exercício de seus respectivos
mandatos.
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Parágrafo Z' - Os representantes do Fórum da Cidadania do Grande ABC serão
indicados pelo Coordenador da entidade e submetidos à aprovação da Assembléia
Geral.

ARTIGO 22 - A admissão de representação de entidades civis não elencadas no
artigo anterior, na composição do Conselho Consultivo, será procedida mediante
aprovação em Assembléia.

ARTIGO 23- Compete ao Conselho Consultivo emitir opinião sobre o conteúdo dos
trabalhos da Agência, especialmente sobre o quadro de pessoal e remuneração de
f . . ..unclonanos.

ARTiGO 24 - O Conselho Consultivo reunir-se-á 1 (uma) vez por ano, e será também
convocado quando a matéria da Assembléia Geral dos Associados for referente a
recursos financeiros.

CAPíTULO V

DA SECRETARiA EXECüTiVA

ARTIGO 25 - A Secretaria Executiva, constituída por um Secretário Executivo, pelos
Coordenadores de Projetos, e demais funcionários de apoio, tem como objetivo a
impiementação e execução dos trabalhos da Agência.

ARTIGO 26- Compete à Secretaria Executiva:

i- acompanhar o estabelecimento de convênios e a contratação de empréstimos
com o organismos de fomento nacionais e internacionais;

il- executar as atividades previstas em plano, conforme deliberado pela Diretoria e
Assembléia Geral dos Associados;

íi!- examinar e aprovar os relatórios bienais da auditoria;

iV- cuidar do patrimônio da Agência executando receitas e despesas,
apresentando à Diretoria os relatórios físico-financeiros;

v- promover o pagamento de despesas e das contas da Agência;

Ví- elaborar relatório anual das atividades da Agência, inclusive incubadoras de
empresas, a ser submetido à Diretoria;

\ 1'1
V It- elaborar relatório semestral de prestação de contas circunstanciado, a ser

submetido à Diretoria e encaminhado às Câmaras Municipais dos municípios
integrantes do Consórcio intermunicipal das Bacias do Alto Tamanduateí e
Biiiings.

V'"111- executar os trabalhos administrativos e de apoio;

IX- coordenar os trabalhos das incubadoras de empresas;

V/\.- Elaborar planilha do Colégio Eleitoral, para as Assembléias Gerais, ou
sempre que solicitado pela diretoria ..

CAPíTULO VI
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DA COMISSÃO FISCALIZADORA

ARTIGO 27- A Comissão Fiscalizadora é um órgão colegiado composto por um
representante da Câmara Municipal de cada um dos municipios integrantes do
Consórcio Intermunicipal, e por representantes dos demais associados estes últimos a
serem aprovados pela Assembléia Geral dos Associados.

ARTiGO 28- Compete à Comissão Fiscalizadora:

!_ acompanhar o estabelecimento de convênios e a contratação de empréstimos
com organismos de fomento nacionais e intemacionais;

li- promover, no caso de extinção, a liquidação da Agência, nos termos do que
dispõe o Capítulo V do Estatuto da Agência;

11i- examinar e aprovar os relatórios bienais da auditoria.

ARTIGO 29 - A Comissão Fiscalizadora reunir-se-á, no mínimo, uma vez por ano, ou
extraordinariamente quando se fizer necessário, para desempenho as atribuições
eiencadas no artigo anterior.

CAPÍTULO VII

DO INGRESSO, DA RETIRADA VOLUNTÁRIA E DA EXCLUSÃO DE
ASSOCIADOS

ARTIGO 30- É facultado o ingresso e a exclusão de associados na Agência, a
aualauer momento e a critério da Diretoria. em reunião esoecialmente convocada oara, . ;,'
este fim, o que se fará por termo adítívo , condicionado à aprovação de 2/3 (dois
terços,) 00 númem de O\RE.TORE.S presentes à reunião e em condições de voto.

ÁRTiGO 31 - A solicitação de ingresso deverá ser encaminhada à Diretoria, que
avaiiará, segundo critérios de conveniência e oportunidade, a remessa da solicitação à
Assembléia GeraL

ARTiGO 32- O ingresso de associados para integrar segmento já existente, mediante
aprovação da DiRETORiA, ensejará a recomposição intema do respectivo segmento,
no que tange à participação nos votos e no custeio da Agência.

ARTIGO 33 - O ingresso de associados para formação de novo segmento,
mediante aprovação da Diretoria, ensejará a revisão relativa à divisão dos votos
e do custeio da Agência, estabelecida no artigo 5° deste Regimento.

Parágrafo Único - A revisão da divisão a que se refere o "caput" deste artigo
será definida na mesma reunião da DIRETORIA em que se der a aprovação do
jngresso de associados para formação de novo segmento, e importará na
automática a\teração deste Regimento, no que se refere à participação nos votos
e no custeio da Agência conforme determina o artigo 5°.

ARTIGO 34 - A exclusão e a retirada voluntária de associados, conforme se dêem no
interior de um segmento que permanecerá existindo, ou acarretem a extinção de um
segmento como um todo, ensejará a aplicação, no que tange à recomposição da
participação nos votos e no custeio da Agência, das normas contidas,
respectivamente, nos artigos 32 e 33 deste Regimento.
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CAPíTULO VIII

DAS DiSPOSiÇÕES GERAIS

ARTIGO 35- O Estatuto da Agência somente poderá ser alterado com base em
proposta aprovada por no rninirno, 213 (dois terços) dos membros da Assembléia
Geral: em reunião extraordinária especialmente convocada para esta finalidade.

Parágrafo Único - A alteração deverá ser proposta pela Assembléia Gerai, conforme
artigo 4°, XIV, deste Regimento, ou por 1/3 (um terço) da Diretoria, e será distribuída
aos associados com antecedência mírurna de 15 dias em relação à data da reunião
para deliberação, periodo em que deverão apreciar a matéria, podendo propor
emeooas.

ARTiGO 36 - O presente Regimento interno poderá ser parcial ou totalmente
modificado mediante aprovação, por maioria absoiuta, da DIRETORiA, em
reunião convocada exciusivamente para este fim.

Parágrafo Único - A alteração deverá ser proposta por 1/3 da Diretoria, e será
distribuída aos demais diretores com antecedência mínima de 15 (quinze) dias
antes da data da reuníão para deliberação, peno do em que deverão apreciar a
matéria, podendo propor emendas.

o texto deste Regimento foi aprovado em reumao de Diretoria de
....i...I..... realizada na sede da Agência em Santo André, São Paulo, cuja lista de
presença encontra-se arquivada, bem como, ata de reunião correspondente.

GABC 26/04/01



ANEXO 3:

Leis de autorização aos sete Governos Municipais do ABC a participarem da

Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC.
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4 - sAoBERNARDO DO CAMPO. 4BDEAGOSTO DE 1998

.'

-----------.- .•. _-- .. -

Proce •• o nO 10757/98

lEI N° 4646, d •• 27 de agolto d•• 1998
-----------
Projeto de lei nO 092/98 _ executivo Municipgl

Autorizo o MunicJpio e constituir; <llra-
v. do Conl6rcio 'n'ermunic:ipol da.
Bac:ies do Alto Tamondual.r • Billin-
gs, a Ag'ncia de Desenvolvimento
Ec:on6mico do Grand. AIIC, e dó ou-
Ira. provid6nàas .

MAURICIO SOARES DE AlMEIDA, Prefaito do Município de
~ Bemordo do Compo, faz $Ober que O Câmoro Municipol de
São Bemordo do Compo deaetou e ••I•• promulgo o aeguinte lei:

Art. 1o. Fico o Munidpio outorizado c cons1ituir, em conjunto
com outros munidpioo, atTovés do Cono6rcio Intermunicipal dos
Bocas do Alto Tomonduotef e Billingl, e com entidades do ooQe-
dode civil, a Agência d. o..nvolvimento Ec:cnOmic:o do Gronde
ASC, sab formo jurídico de OGOciação civil, 18m fins lucrctivo<
com o objetivo de promoveiõç~ ae'd;;e~viment';'~~-
regionol .uslentodo.

Art.~. O Muniópio somente. podará participar das otividade. do
Agênóo, se os estC1utos do mesmo observarem os seguintes requisi_
tos:

I - produção, sislematizoção e disponibilização dos informo'iôe>
>6cio-econõmicos do Regiâo do Gronde ABC;

11 - definição dos otividode. precípuos da AG~NCIA nos M-
guintes termos:

o) concentroção de infonnoçõe. s60'o-econômico& do Regiõo do
Gronde ABC;

- b) condução de oções de 'morlceting' regionol;

c] coordenaçõo e implementação do oções técnioc-nnonceiros de
. apoio e fomento os empresas, no 6mbito regional, induttiv- nfrovés
d~)(1.1;;::'0 de Desenvolvimento Regi~nQI,.p~ mantido poro eSte'· ..~m; .
d) coordenoção e implementoção de projetos especi~is relocionodos
00 desenvolvimento econômico do Gronde ABC;
e) eS1obelecimenlo de convênios com eeqenemcs de fomento neci-
anais e inlernocionois;

Q con1rotoção de operoções Jinoncairos de crédito poro viobilizo.
çõo do FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL, mediante
pnhia autorização das Côrncree Municipais,' OU com Q observán.
00 do> seguintes limites de endividomento:

1) o volor de cado cperoçâo de crédito, j~Jad=!'(e..consideroda,
~ão poder6 exceder a.q:;o tro vezes o totol do moior contribuição
menscl recolhido por quolquer doo; Munidpios associodo<, olerido
no mês imediatamente onlerior 00 do contratoção;

2) o somo dos veleres re.su11antM das ccercçôes financeiros de
créditos vigentes, controtodos pelo AG~NCIA. nõo poderó exce-
der o quatro vezes o rotol dos contriouições mensais recolhido:s
pelos Munidpios cssoocdos.

111 - previsõo de Assembléio Gerol de Associodos, compOslo par
represen'on1es de lodos os associados. como ins1õnoo máximo de
deliberação;

IV - previsõo de que olteroções es1oM6rios relotivos 6s nnolidode.
precípuos do entidode ficorão condicionod03 6 oprovoção do Con-
sórcio;

V - dispÓ.içõo de que não hoveró, em nenhuma hip6tese. distri-
buição de lucros, vontogens ou boniflcor.;õm o conoelheiros ou
ossoOodO$;

VI - disposição de qoe o ingresso de novos ossociodos der-se-é
medionte deliberação do A.:.embléio Geral dos Associodos, com
voto fovoróvel da 2/3 (dois terços) dos ossocioc/oc, em condição de
voto;

VII - indicoção de que os reQ.Jrso. poro cust eio do AGtNCIA,
oriundos dos muniápios que integram o Consórcio Intermunicipal
dos Bcetcs do Alto Tomonduoteí e Sil/ings, fica lixodo em 49%,
cabendo aos demais ossociodos proverem os recvrso:s referenfes 005
51 % reS1ontes;

VIII- fixação de COlO, de participoção dos o.soociodos. em função
de projeto< específicos constontes dos programos de trabolho epro-
vodo:s pelo Diretorio, com condições de pagamento lixados "CO

próprios programas, oO.ervodo:s cit'riao de proporciona lido de bo-
seodoe no reportição dos beneficia0 da cado projeto.

Par6grofo único. A Agêncio da De.envolvimento Econômico do
Grande ABC manterá o Fundo de O""nvolvim ••ruo Regional, d_
tinado a nnondor selA profe'o:s, bem como e&t;mular pequenos e
médios empresas, através, dentre oetres toote.s. do coptoção de
r'ecurscs de agências nacionais: e internacionais de fomento.

Art.3°. A Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande
ABC devere induir nos seus Estotutos o obrigatoriedade de relatório
semes:rol de prestação de ~tos circunstonciodo.

Parógrafo único. O referido relotório deverá ser enviodo os Cê-
moras Municipais de cada Munic[pio integrante do Consórcio
Inte<municipol dos B,ocios do Alto Tomonduotei e Bilfings.
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Notícias do
Art.40, Será concedida isençóo de tributos municipois que inci-
dam ou venham o incidir sobre bens, atos ou servisos do "-3OOcia
de Desenxolvimento Econômico do Grande ASC.
Art,50• Qualquer alteração no EstaMo, que importe em aumento
ou diminuição dos obrigos<>esdo Município, dependerá de prévia
autorização legislativo.
Art.6°. Asdespesas decorrentes do execução desta lei correrão por
conto do Cons6rcio Intermunicipal das Bacias do Alto Tamanduateí
e Billings.
M,? Esta lei"entrará em vigOfne doto de sua publica<;õo, revo-
gados os disposições em contrório.

São Bemardo do Campo,em 27 de agosto de 1998
MAURIcIO SOARES DE ALMEIDA

Prefeito
AlIOMAR BICCAS GIANOTTI

Respondendo pelo Expediente do Secretario de Assuntos Jurídicos
lÁZARO ROBERTO LEÃO

Respondendo pelo Expediente do Secretario de Governo
DARIO FINI

Secretário de Finonc;os.
IRENE PINSUTI

Respondendo pelo Expediente do Seo-e"tariade Administração
FERNANDO LONGO

Secret6rio de Desenvolvimentõ
Econômico e Turismo

ReSistroda na Seção de Reda<;õoe Nos Oficiais da Secretaria de
Govemo, afixado, a partir desta doto, no quadro de editais e
publicado em

MARLENE STANGORlINI
Chefe
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ

GABINETE DO PREFEITO

LEI N° 7.690, DE 07 DE JULHO DE 1998

AUTORIZA o Município a constituir,
através do Consórcio Intermunicipal
das Bacias do Alto Tamanduateí e
Billings, a Agência de
Desenvolvimento Econômico do
Grande ABC, e dá outras
providências.

JOÃO AVAMILENO, Prefeito, em
exercício, do Município de Santo
André, Estado de São Paulo, no uso
de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara
Municipal aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte Lei:

Artigo 1° - Fica o Município autorizado a
constituir, em conjunto com outros municípios, através do Consórcio
Intermunicipal das Bacias do Alto Tamanduateí e Billings, e com entidades da
sociedade civil, a Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC,
sob forma jurídica de associação civil sem fins lucrativos, com o objetivo de
promover ações de desenvolvimento econômico regional sustentado.

Artigo 2° - O Município somente poderá
participar das atividades da Agência se os estatutos da mesma observarem os
seguintes requisitos:

I - produção, sistematização e disponibilização
das informações socio-econômicas da Região do Grande ABe;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
GABINETE DO PREFEITO

Lei nO 7.690/98 - fls. 2

Agência nos seguintes termos:
11 - definição das atividades precípuas da

a) concentração de informações sócio-
econômicasda região do Grande ASC;

b) condução de ações de "marketing"
regional;

c) coordenação e implementação de
ações técnico-financeiras de apoio e fomento
às empresas, no âmbito regional, inclusive
através do Fundo de Desenvolvimento
Regional,a ser mantido para este fim;

d) coordenação e implementação de
projetos espeoars relacionados ao
desenvolvimentoeconômico do Grande ASC.

e) estabelecimento de convênios com
organismos de fomento nacionais e
internacionais;

f) contratação de empréstimos para a
viabilização do Fundo de Desenvolvimento
Regional.

111- previsão de Assembléia Geral De
Associados, composta por representantes de todos os associados, como
instância máximade deliberação;

IV- previsao de que alterações estatutárias
relativas às finalidades precípuas da entidade ficarão condicionadas à
aprovação do Consórcio ;

V- disposição de que não haverá, em nenhuma
. hipótese, distribuição de lucros, vantagens ou bonificações a conselheiros ou

associados;

VI- disposição de que o ingresso de novos
associados dar-se-á mediante deliberação da Assembléia Geral Dos
Associados, com voto favorável de 2/3 (dois/terços) dos associados, em
condição de voto;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
GABINETE DO PREFEITO

Lei nO 7.690/98 - fls. 3

VII- indicação de que os recursos para custeio
da Agência, oriundos dos municípios que integram o Consórcio Intermunicipal
das Bacias do Alto Tamanduateí e BilJings, fica fixado em 49%, cabendo aos
demais associados proverem os recursos referentes aos 51% restantes.

VIII - fixação de cotas de participação dos
associados, em função de projetos específicos constantes dos programas de
trabalho aprovados pela Diretoria, com condições de pagamento fixadas nos
próprios programas, observados critérios de proporcionalidade baseados na
repartição dos benefícios de cada projeto.

Parágrafo UnlCO A . Agência de
Desenvolvimento Econômico do Grande ABe manterá o Fundo de
Desenvolvimento Regional, destinado a financiar seus projetos, bem como
estimular pequenas e médias empresa, através, dentre outras fontes, da
captação de recursos de agências nacionais e internacionais de fomento.

Artigo 3° - A Agência de Desenvolvimento
Econômico do Grande ASC deverá incluir nos seus Estatutos a obrigatoriedade
de relatório semestral de prestação de contas circunstanciado.

Parágrafo único - O referido relatório deverá
ser enviado às Câmaras Municipais de cada Município integrante do Consórcio
Intermunicipal das Bacias do Alto Tamanduateí e Billings.

. Artigo 4° - Será concedida isenção de tributos
municipais que incidam ou venham a incidir sobre bens, atos ou serviços da
Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ASC.

Artigo 5° - As despesas decorrentes da
execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias,
suplementadas se necessário, devendo ser consignada, nos orçamentos
futuros, dotação própria para a mesma finalidade.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ
GABINETE DO PREFEITO

Lei n° 7.690/98 - fls. 4

Artigo 6° - Esta lei entra em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

julho de 1998.
Prefeitura Municipal de Santo André, 07 de

JO AVAMILENO
PEITO MUNICIPAL

- EM EXERCíCIO -

~ "

RC~LEGRINI
SECRET ÁR DE ASSUNTOS JURíDICOS

AlJ~~~
NELSON TADEU PASSOn PEREIRA

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E EMPREGO
Registrada e digitada no Gabinete do Prefeito, na mesma data e publicada.



• PREFEITURA DO MUNICíPIO DE DIADEMA.

Gabinete do Prefeito

LEI N° 1.692, DE 09 DE SETEMBRO DE 1998

AUTORIZA O Municipio de Diadema a constituir e
integrar, em conjunto com outros municípios. a
Agência de Desenvolvimento Econômico do
Grande ABC, por intermédio do Consórcio
Intermunicipal das Bacias do Alto Tamanduateí e
Billings.

GILSON MENEZES, Prefeito do Município de
Diadema, Estado de São Paulo. no uso e gozo de
suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprova e ele
sanciona e promulga a seguinte Lei:

ARTIGO 1° ~ Fica o Município de Diadema autorizado a constituir e integrar, em
conjunto com outros municípios do' Grande ASC, e com entidades da .sociedade
civil, a AgênCia de Desenvolvfrnento Econômico do Grande ABC', por
intermédio do Consórcio Intermunicipal das Bacias do Alto Tamanduateí e Billings,
sob a forma jurídica de associação civil sem fins lucrativos, com o objetivo de
promover ações de desenvolvímento econômico regional sustentado.

ARTIGO 2° ~ O Município somente poderá participar das atividades da Agência.
se o estatuto da mesma observar os seguintes requisitos:

I - produção, sistematização e disponibilização das informações socieconôrnicas
da Região do Granc~eABC;

1\ ~ definição das atividades pr.ecípuas da Agência nos seguintes termos:

a) concentração de informações socieconômicas da Rp.gião do Grande ABC:

b) condução de ações de "marketing" regional;

c) coordenação e implementação de ações técnico-financeiras de apoio e fomento
às empresas, no âmbito regional, inclusive através do Fundo de
Desenvolvimento RegionaL a ser mantido para este fim;

d) coordenação e implementação de projetos especiais relacionados ao
desenvolvimento econômico do Grande ABC:

e) estabelecimento de convênios com organismos de fomento nacionais e
internacionais;

f) contratação de empréstimos para viabilização do Fundo de Desenvolvimento
Regional.
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'. • PREFEITURA DO MUNiCíPIO DE DIADEMA

Gabinete do Preleito

LEI N° 1.692, DE 09 DE SETEMBRO DE 1998

111- previsão de Assembléia Geral de Associados. composta por representantes de
todos os associados, como instância máxima de deliberação;

IV- previsão de que alterações estatutárias relativas às finalidades precípuas de
entidade ficarão condicionadas à aprovação do Consórcio Intermunicipal:

V- disposição de que não haverá, em nenhuma hipótese, distribuição de lucros.
vantagens ou bonificações a conselheiros ou associados;

VI- disposição de que o ingresso de novos associados dar-se-á mediante
deliberação da Assembléia Geral dos Associados, com voto favorável de 2/3
(dois terços) dos associados, em condição de voto;

VII- indicação de que os recursos de custeio da Agê~cla, oriundos dos municípios
integrantes do Consórcio Intermunicipal das Bacias do Alto Tamandualeí e
Billings, será fixado em 49% (quarenta e nove por cento), cabendo aos demais
associados promoverem os recursos referentes aos 51% (cinqüenta e um por
cento) restantes;

VIII-fixação de cotas de partiCipação dos associados, em função de projetos
específicos constantes dos programas de trabalho aprovados pela Diretoria
da Agência, com condições de pagamento fixadas nos próprios programas.
observados critérios de proporcionalidade baseados na repartição dos
beneficios de cada projeto.

PARÃGRAFO Ú MICO - A Agência de Desenvolvimento Econômico do
Grande ABC manterá o Fundo de Desenvolvimento Regional. destinado a
financiar seus projetos .. bem como estimular pequenas e médias empresas, por

. intermédio. dentre outras fontes, da captação de recursos de agências nacionais e
internacionais de fomento.

ARTIGO 30
- A Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC

deverá incluir no seu estatuto a obrigatoriedade de relatório semestral de
prestação de contas circunstanciado.

PARÁGRAFO Ú MICO - O referido relatório deverá ser enviado às Câmaras
Municipais de cada Município integrante do Consórcio Intermunicipal.

ARTIGO 40
- Será concedida isenção de tributos municipais que incidirem sobre

bens. rendas e serviços da Agência de Desenvolvimento do Grande ABC.



• PREFEITURA DO MUNICíPIO DE DIADEMA

Gabinete do Preteito

LEI N° 1.692, DE 09 DE SETEMBRO DE 1998

ARTIGO 5° - As despesas decorrentes com a execução desta Lei correrão por
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.-- -_._'---- ~-. _._-. __ .__ .-

ARTIGO 6° - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Diadema, 09 de setembro de 1998.

Secretá

7,t
. . l~11

FRANCISC SÉ ROCHA
Secretário de Finanças

Registrada no Gabinete do
Prefeito pelo SeTVlço de
Elpedlente ICGP.1), e
afixada no Ouaoro de
Editais na mesma data
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PREFEITURA DO MUNiCíPIO DE MAUÁ

LEI V' 2.955 . DE 17 DE .JCLHO DE 1998

Autoriza o Municipio a conStJ[UIL atraves do
Consorcio intermunicipal das Bacias do Alto
Tamanduatei e Billings. a ..l,.!rencia de
Desenvolvimento Econômico do Grande ABC. e dá
outras providencias.

OS\VALDO DL-\S. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE :\'IACA. usando das
atribuições que lhe são conferidas por lei~ e tendo em vista o que consta do Processo
Adminisrrativo nO ::8.037. faz saber que a Câmara Municipal de Mauá aprovou e ele sanciona e
promulga a seguinte L E I:

Art. 10 Fica o Município autorizado a consntuir. em conjunto com outros
municípios. através do Consorcio Intermunicipal das Bacias do Alto Tarnanduatei e Billings. e com
entidades da sociedade civil, a AGENCIA DE DESE;'\J\íOL VnvIE~TO ECONOrvfICO DO
GRA.!";TIE ABC. sob forma jurídica de associação civil sem fins lucrativos, com o objetivo de
promover ações de desenvolvimento econômico regional sustentado .

.-\n. 20 O Municipio somente poderá participar das atividades da Agencia. se os
estatutos da mesma observarem os seguintes requisitos:I

~
I - produção. sistematização e disponibilização das informações socioeconõmicas da

Região do Grande ABC;

II - definição das atividades precípuas da Agencia nos seguintes termos:

- segue tls.02 -

a) concentração de informações socioeconórnicas da Região do Grande .-\BC

b) condução de ações de "rnarketing' regional;

c) coordenação e implementação de ações técnico-financeiras de apoio e fomento às
empresas. no âmbito regional, inclusive através do Fl~O DE DESEi'fVOL VI1\tlENTO
REGIONAL, a ser mantido para este fim;

d) coordenação e implementação de projetos especiais relacionados ao
desenvolvimento econômico do Grande A.BC;

e) estabelecimento de convênios com organismos de fomento naCIOnaIS e
internacionais:

f) contratação de ernpresnmos para a viabilização do FUNDO DE
DESENVOLVIl'v1ENTO REGIONAL

III - previsão de ASSENfBLÉIA GERAL DE ASSOCL.<\DOS, composta por
representantes de todos os associados, como instância máxima de deliberação;

IV - previsão de que alterações estatutárias relativas às finalidades precípuas da
entidade ficarão condicionadas à aprovação do Consorcio;



~

~=';;'ta\"""'II'!li ,,' ~"."'\
- .

~}S" ..,.J

PREFEITURA·DO MUNICíPIO DE MAUÁ

LEI 'in 2.955 . DE 17 DE .TeLHO DE 1998
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v - disposição de que nào haverá, em nenhuma hipótese. distribuição de lucros.
vantagens ou bonificações a conselheiros ou associados:

VI - disposição de que o ingresso de novos associados dar-se-á mediante deliberação
da ASSE.:vIBLEIA GER..-\L DOS ASSOCIADOS. com VOto favorave! de 2/3 (dois terços) dos
associados. em condição de voto:

vn - indicação de que os recursos para custeio da AGENCIA. oriundos dos
municípios que integram o Consorcio Intermunicipal das Bacias do Alto Tamanduarei e Billings.
rica fixado em ~9°··o. cabendo aos demais associados proverem os recursos referentes aos 5 l~'o
restantes.

Vlll - fixação de cotas de participação dos associados. em função de projetos
específicos constantes dos programas de trabalho aprovados peja DIRETORIA ...com condições de
pagamento fixadas nos próprios programas. observados critérios de proporcionalidade baseados na
repartição dos beneficios de cada projeto

Parágrafo Único .. A. .A.GE)iCI.-\ DE DESE~VOL VllvIE0JTO ECONÔi'v!ICO DO
GR..-\...'\TIE .-\BC manterá o Fl,~TIO DE DESENVOL VI..t\'IE;';"TO REGIO!'I.-\.l. destinado a
financiar seus projetos. bem como estimular pequenas e medias empresas. através. dentre outras
fontes. da captação de recursos de agencias nacionais e internacionais de fomento .

p~s
Prefeito

.~.]O A AGE)JCI.-\ DE DESE?'·;-VOLVIlvIE!\lIO ECOl'iÔlvITCO DO GR..-\;~TIE
.-\BC devera incluir nos seus Estatutos a obrigatoriedade de relatório semestral de prestação de
comas circunstanciado.

Parágrafo Único. O referido relatório deverá ser enviado às Càmaras Municipais de
cada Município integrante do Consórcio Intermunicipal das Bacias do Alto do Tamanduarei e
Billings.

A11. ..:).O Será concedida isenção de tributos municipais que incidam ou venham a
incidir sobre bens. atos ou serviços da AGENCIA DE DESEl'.Py·OL VTh·1ENTO DO GR..-\!'-<TIE
xsc.

Art. 5° As despesas decorrentes com a execução desta Lei, correrão por conta da
dotação orçamentária n° 03-07-031-2.19-324, suplementada se necessário, devendo ser consignada,
nos orçamentos futuros, dotação específica para a mesma finalidade .

em COntrario.
. .AJ!. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições

Município de Mauá, em 17 de julho de 1998.

- segll~ fls 03- /1
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JOSIENc FRAl ISCO DA SIL VA
Secrerària de Planejamento e

._/Meio Ambiente

Registrada no Departamento de Documentação
e Atos Oficiais e afixada no quadro de editais.
Publique-se na imprensa regional, nos termos
da Lei Orgânica do i'vlunicipio.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
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ESTADO DE SÃO PAULO

n. o 3525198 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

;Tú '? I '(' 3.702 ele 02 julho (~, 1998

"AUTORIZA O MUNICíPIO DE SÃO CAETANO DO
SUL A CONSTITUIR, ATRAVÊS DO CONSÓRCIO
INTERMUNICiPAL DAS BACIAS DO AL TO
TAMANDUATEi E BILUNGS. A AGÊNCIA DE
DESENVOL V/MENTO ECONÓMICO DO GRANDE
ABC, E DA OUTRAS PROVIDENCIAS".

LUIZ OLlNTO TORTORELLO, Preteito Municipal de São Caetano do Sul,
no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sancionou e
promulgou a seguinte Lei:

Artigo 1.0_ Fica o Município de São Caetano do Sul autorizado a constituir, em
conjunto com outros municípios, através do Consórcio Intermunicipal das
Bacias do Alto Tamanduateí e Billings e, com entidades da sociedade
civil, a aAgência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC" , sob
forma jurídica de associação civil sem tins lucrativos, com o objetivo de
promover ações de desenvolvimento ecooõrmco regional sustentado.

Artigo 2. 0_ o Município só poderá participar das atividades da Agência, se os
estatutos da mesma observarem os seguintes requisltos:

I -produção, sistematização e disponibilidade das informações sócio-
econômicas da Região do Grande ABC;

11- definição das atividades precípuas da Agência nos seguintes termos:

a) concentreçêo de informações socioeconómicas da Região do Grande
ABC;

b) condução de ações de amarketing" regional;
c) coordenação e implementação de ações técnico-financeiras de apoio

e fomento às empresas, no êmono regional, inclusive através do
Fundo de Desenvolvimento Regional, a ser mantido para este fim;

d) coordenação e implementação de projetos especiais relacionados ao
desenvolvimento econômico do Grande ABC;

e) estabelecimento de convênios com organismos de fomento nacionais
e internacionais;

f) rontratação de empréstimos para a viabilização do Fundo de
Desenvolvimento Regional;



§ Único -

Artigo 3. 0_

§ Único-
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111- previsão de Assembléia Geral de Associados s composta por
representantes de todos associados, como instância máxima de
deliberação;

IV- previsão de que alterações estatutárias, relativas às finalidades
precípuas da entidade ficarão condicionadas à aprovação do
Consórcio;

v- disposição de que não haverá, em nenhuma hipótese, distribuição de
lucros, vantagens ou bonificações a conselheiros ou associados;

VI- disposição de que o ingresso de novos associados dar-se-á mediante
deliberação da Assembléia Geral dos Associados, com voto favorável
de 2/3 (dois terços) dos associados, em condição de voto;

VII- indicação de que os recursos para custeio da Agência, oriundos dos
municípios que integram o Consórcio Intermunicipal das Bacias do Alto
Tamanduateí e Billings, fica fixado em 49% (quarenta e nove por
cento), cabendo aos demais associados proverem os recursos
referentes aos 51% (cinquenta e um por cento) restantes;

VIII- fixação de cotas de participação dos associados, em função de projetos
específicos constantes dos programas de trabalho aprovados pela
Diretoria, com condições de pagamento fixas nos oréonos programas,
observados critérios de proporcionalidade, baseados na repartição dos
benefícios de cada projeto.

A Agência de Desenvolvimento Eronõmico do Grande ABC manterá o
Fundo de Desenvolvimento Regional, destinado a financiar seus projetos,
bem como estimular pequenas e médias empresas, através, dentre outras
fontes, da captação de recursos de agências nacionais e internacionais
de fomento.

A Agência de Desenvolvimento Econõmico do Grande ABC deverá incluir
nos seus Estatutos a obrigatoriedade de relatório semestral de prestação
de contas circunstanciado.

o referido relatório deverá ser enviado às Câmaras Municipais de cada
Município integrante do Consórcio Intermunicipal das Bacias do Alto
Tamanduateí e Bilfings.
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Artigo 4.°_ Será concedida isenção de tributos municipais que incidam ou venham a
incidir sobre bens, atos ou serviços da Agência de Desenvolvimento
Econômico do Grande ABC.

Artigo 5. 0_ As despesas decorrentes com éI execução da presente lei correrão à
conta das dotações orçamentárias, suplementadas, se necessário,
devendo ser consignada nos orçamentos futuros, dotação própria para a
mesma finalidade. .

Artigo 6. 0- Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contráno.

Prefeitura Municipal de São Caetano do Sul, 02 dejulho de 1998, 121.o da
fundação da cidade e 50. o de sua emancipação Político-Administrativa.

TORTOREUO

Publicada na Seção de Documentação e Estatística, na mesma data

()i!f
G/SLE/NE A/DA GALANTI

Chefe de Seção
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Prefeitura Mu.nicip a] de 1(io grande da Serra

ESTADO DE sio !>AULO

LEI !VIUNICIPAL N°. 1.095, DE 29 DE .JUNIIO DE 1.998.

"Autoriza o Município ti constituir,
através do Consorcio Intermunicipal das
Bacias do A/to Tanuuulu ate] e lJillil1gs, a
Agência de /)cscnl'oh'imento ECOIU)I11;C(}

do Grande A/JC e dá outras
providências. ,.

Expedito Antonio de Oliveira, Prefeito Municipal de Rio Grande da
Serra, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e cu
promulgo a seguinte

L E I

Artigo 10 - Fica o Município autorizado a constituir, em conjunto COIll

outros Municípios, através do Consórcio Intermunicipal das Bacias do Alto Tamanduateí e
Billings, e com entidades da sociedade civil, a AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO DO GRANDE ARC, sob forma jurídica de associação civil sem fins
lucrativos, com o objetivo de promover ações de desenvolvimento econômico regional.
sustentado.

Artigo 2" - O Município somente poderá participar das atividades da
Agencia, se os estatutos da mesma observarem os seguintes requisitos:

[ - produção, sistematização e disponibilização das informaçôes sócio-
econômicas da Região do Grande ABC;

II - definição das atividades precípuas da Agência nos seguintes termos

ABC;
a) concentração de informações sócio-econômicas da Região do Grande

b) condução de ações de "marketing"regional;

c) coordenação e implementação de ações técnico-financeiras de apoio
e fomento às empresas, no âmbito regional, inclusive através do FUNDO DE
DESENVOLVIM ENTO REGIONAL, a ser mantido para este fim;

d) coordenação e implementação de projetos especiais relacionados ao
desenvolvimento econômico do Grande ABC;
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e)
e internacionais;

f) contratação de empréstimos para a viabilização do FlJNI)O DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL;

III - previsão de ASSEMBLI~IA GERAL DE ASSOCIADOS. composta
por representantes de todos os associados, COIllO instância máxim» de deliberação

IV - previsão de que alterações estatutárias relativas às finalidades
precípuas da entidade ficarão condicionadas à aprovação do Consórcio;

v - disposição de que não haverá, em nenhuma hipótese, distribuição
de lucros, vantagens ou bonificações a conselheiros ou associados;

VI disposição de que o ingresso de novos associados dar-se-á
mediante deliberação da ASSEMl3LL~IA GERAL DOS ASSOCIADOS, com voto Iavorável
de 2/3 (dois terços) dos associados, em condição de voto;

VlI - indicação de que os recursos para custeio da AGÊNCIA, oriundos
dos municípios que integram o Consórcio Intermunicipal das Bacias do Alto Tamanduareí e
Billingns, fica fixado em 49%, cabendo aos demais associados proverem os recursos
referentes aos 5 I% restantes;

VIII - fixação de cotas de partici pação dos associados, em função ele
projetos específicos constantes dos programas de trabalho aprovados pela OI RETORI A, com
condições de pagamento fixadas nos próprios programas, observados critérios de
proporcionalidade baseados na repartição dos beneficios de cada projeto

Parágrafo Único A AGÊNCIA DE DESENVOLVIM ENTO
ECONÔMICO DO GRANDE ABC manterá o FUNDO DE DESENVOLVIMENTO
REGlONAL, destinado a financiar seus projetos, bem como estimular pequenas e médias
empresas, através, dentre outras fontes, da captação de recursos de agências nacionais e
internacionais de fomento,

~ Artigo 3° A AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOM ICO DO GRANDE ABC deverá incluir nos seus Estatutos a obrigatoriedade ele
relatório semestral de prestação de contas circunstanciado

Parágrafo Único - O referido relatório deverá ser enviado às Câmaras
Municipais de cada Município integrante do Consórcio Intermunicipal das Bacias do Alio
Tamanduateí e Billings.



Çjranáe áa I~~

j~. (~n
.•.~ '1-. L

.I! '-C··,,; '. ';:
~ .:

;,...-'0) .' )
..,..,~ ,.,\J

Artigo 4" - Será concedida isenção de tributos municipais que incidam S
ou venham a incidir sobre bens, atos ou serviços da AGÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO DO GRANDE ASC.

Prefeitura 'Micnicip at de 2(io
ESTADO LJE S.t10 P/1Uf.(J

Artigo 5" - As despesas decorrentes com a execução desta Lei, correrão
por conta de verbas próprias, suplementadas se necessário, devendo ser consignada, nos
orçamentos futuros, dotação própria para a mesma finalidade.

Artigo 6° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Rio Grande da Serra, 29 de junho de J .998, 340.
Ano de Emancipação Político-Administrativa do Município.

~4~~e~~
Expedito Antonio de Oliveira

I',\feito M~iCiPal

~ ~\ ~
Olde~~~tti~po Filho

Secretário Mun'i\cipal de À~suntos Jurídicos

Publicado no quadro de editais na mesma data e pela imprensa na forma da lei.

,.~/~,.
'~_.-J'~ ~

/ Sidney ieira
Secretário Municipal da Administração

r:jLci OI-lO(,<JX:: PM
Autógrafo n". 054.()(,<)X == eM
Processo n", 71 GI<J8 :: PM



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
CLIMÁTICA DE RIBEIRÃO PIRES

LEI N°. 4.169, DE 01 DE JULHO DE 1998.

Autoriza o Município a constituir", através
do Consórcio Intermunicipal das Bacias
do Alto Tamanduateí e Billings, a
Agência de Desenvolvimento Econômico
do Grande ABC e dá outras providências.

Prof, MARJA I.NES SOARES FREIRE,
Prefeita Municipal de Ribeirão Pires, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e
promulgo a seguinte lei:

Artigo ]0. - Fica o Município autorizado a
constituir, em conjunto com outros Municípios, através do Consórcio Intermunicipal das
Bacias do Alto Tamanduateí e Billings, e com entidades da sociedade civil, a AGENCIA
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO GRANDE ABC, sob forma jurídica de
associação civil sem fins lucrativos, com o objetivo de-promover ações de desenvolvimento
econômico regional sustentado.

Artigo 2°. - O Município somente poderá
participar das atividades da Agência, se os estatutos da mesma observarem os seguintes
requisitos:

I produção, sistematização e
disponibilização das informações
socieconômicas da Região do Grande ABC;
II - definição das atividades precípuas da
Agência nos seguintes termos:
a) concentração de informações

socioeconômicas da região do Grande
ABC;

b) condução de ações de "rnarketing"
regional;



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
CLIMÁ TICA DE RIBEIRÃO PIRES

Fls. 02 - Lei n°. 4.169/98
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c) coordenação e implementação de ações
técnico-financeiras de apoio e fomento às
empresas, no âmbito regional, inclusive
através do FUNDO DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL, a
ser mantido para esse fim;

d) coordenação e implementação de projetos
especieis relacionados eo
desenvolvimento econômico do Grande
ABC;

e) estabelecimento de convênios com
organismos de fomento nacionais e
internacionais;

f) contratação de empréstimos para a
viabilização do FUNDO DE
DESENVOL VIMENTO REGIONAL.

UI - previsão de ASSEMBLÉIA GERAL DE
ASSOCIADOS, composta por representantes
de todos- os associados, como instância
máxima de deliberação;
IV - previsão de que alterações estatutárias
relativas às finalidades precípuas da entidade
ficarão condicionadas à aprovação do
Consórcio;
V - disposição de que não haverá, em
nenhuma hipótese, distribuição de lucros,
vantagens ou bonificações a conselheiros ou
associados;
VI - disposição de que O ingresso de novos
associados dar-se-á mediante deliberação da
ASSEMBLÉIA GERAL DOS
ASSOCIADOS, com voto favorável de 2/3
(dois terços) dos associados, em condição de
voto;

.'



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
CLIMÁTICA DE RIBEIRÃO PIRES..

Fls. 03 - Lei n". 4.169/98

VII - indicação de que os recursos para
custeio da AGÊNCIA, oriundos dos
Municípios que integram o Consórcio
Intermunicipal das Bacias do Alto
Tamanduateí e Billings, fica fixado em 49%
(quarenta e nove por cento), cabendo aos
demais associados proverem os recursos
referentes aos 51% (cinqüenta e um por
cento) restantes;
VIII - fixação de cotas de participação dos
associados, em função de projetos específicos
constantes dos programas de trabalho
aprovados pela DIRETORIA, com condições
de pagamento fixadas nos próprios
programas, observados critérios de
proporcionalidade baseados na repartição dos
beneficios de cada projeto.

Parágrafo Único - A AGÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMlCO DO GRANDE ABC manterá o FUNDO DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL, destinado a financiar seus projetos, bem como
estimular pequenas e médias empresas, através, dentre outras fontes, da captação de
recursos de agências nacionais e internacionais de fomento .

.t'" Artigo 3°. A AGÊNCIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO GRANDE ABC deverá incluir nos seus
Estatutos a obrigatoriedade de relatório semestral de prestação de contas circunstanciado.

Parágrafo Único - O referido relatório deverá
ser enviado às Câmaras Municipais de cada Município integrante do Consórcio
Intermunicipal das Bacias do Alto Tamanduateí e Billings.

Artigo 4°. - Será concedida isenção de
tributos municipais que incidam ou venham a incidir sobre bens, atos ou serviços da
AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO GRANDE ABC



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA
CLIMÁ TICA DE RIBEIRÃO PIRES

Fls. 04 - Lei n". 4.169/98

Artigo SQ - As despesas decorrentes com a
execução desta lei, correrão por conta de dotações existentes no orçamento municipal,
suplementadas se necessário, devendo ser consignada, nos orçamentos futuros, dotação
própria para a mesma finalidade.

í
Artigo 6°. - Esta lei entrará em vigor na data

de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Ribeirão Pires, em 01
de Julho de 1998 - 284° Ano da Fundação e 44° da Instalação do Município.

Prefeita Municipal

I)ra. RAND~ ME DONÇA SANTOS
fitos .luríd e Cidadania

Publicada no Órgão de Imprensa local.


