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Olhando o tempo percorrido nos últimos dois anos de mandato é que percebemos o avanço 
alcançado pelo Conisud em todas as suas áreas de atuação: nenhum município inadimplente; 
aumento de recursos com uma contribuição diferenciada por Embu das Artes, Cotia e Taboão 
da Serra o que possibilitou a organização administrativa do consórcio com a contratação de 
técnico para a Diretoria de Programas e Projetos e elevar outra funcionária a Diretoria 
Administrativa e Financeira. Não menos relevante a contratação de um escritório de 
contabilidade autônomo, especializado em políticas públicas que traz segurança para todos 
nós, membros efetivos do consórcio. 

Assinamos parcerias com o Estado e com a iniciativa privada. Assinamos contratos importantes 
para a área ambiental, com recursos do FEHIDRO no valor de R$ 950 mil reais o que 
possibilitou a contratação do IPT para realizar o levantamento de Áreas Prioritárias para 
Investimento em Conservação e Recuperação da Qualidade Ambiental dos Mananciais de 
nossa Sub-Região Sudoeste/RMSP, que norteará nossos planos municipais de Meio Ambiente; 
a aquisição da USINA Móvel de RCC no valor de R$ 3 milhões e 250 mil reais, que atenderá os 
municípios que se encontram 100% em área de proteção ambiental, por meio da adesão à Ata 
da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente – SIMA/CIRS. 

Na Economia Circular assinamos parceria com a Startup Green Mining, que por sua vez assinou 
com a IBEMA e Boticário. Foi instalada a “Estação Preço de Fábrica”, que recebe e recicla 
papel, papelão e vidros pagando o preço justo a qualquer cidadão, cooperativas e empresas. 
Mais recentemente com a entidade Espaço Urbano que iniciará no próximo ano uma ação 
importante de Educação Ambiental, subsidiada pela Tetrapack. 

No Turismo o avanço é imensurável com a inclusão de nossas cidades no Sistema de 
Informações do Mapa do Turismo Brasileiro –SISMAPA que nos possibilitará buscar recursos 
para projetos na esfera Nacional e Estadual; a estruturação do primeiro roteiro turístico: o 
”Cicloturismo Mata Atlântica” que percorre 350KM em meio a Mata Atlântica, interligando as 
nossas cidades, contando com o apoio de empresários. A Acise, parceira de todas as horas 
financiou a exposição “Turismo Paulista e Meio Ambiente”, são 20 painéis com fotos dos 
principais atrativos das nossas cidades, nas estações do Metrô, Linha Amarela: Estação da 
Avenida Paulista, da Faria Lima e CPTM – 30 dias em cada uma delas, para ser vista por seus 
usuários. Com o apoio do Curador Maurício Coutinho uma coletiva de imprensa na Ordem dos 
Músicos do Brasil com 17 veículos de imprensa.  A Exposição de Artes em comemoração aos 
200 Anos da Marinha e 100 Anos do Correio, levando telas dos artistas de nossa região a 
conhecimento de um público diferenciado, isso tudo sem contar com a produção do Mapa do 
Ciclo Turismo, por um empresário de Ibiúna e dos dois primeiros números da revista 
“CONISUD EM FOCO”, com entrevistas e informações relevantes para a toda a sociedade. 

Entregamos ao Estado o nosso “Plano Regional de Turismo, Mananciais, Aventura, Arte e 
Negócios”, aprovado em Assembléia Geral (do Fórum de Turismo e nos respectivos Comtures), 
com o propósito de transformarmos nossa região em um Distrito Turístico e atrairmos 
potencias investidores e gerarmos emprego e renda a nossa população 

Na área contábil passamos a utilizar o sistema AUDESP, disponibilizado pela prefeitura de 
Embu das Artes para atender as exigências do Tribunal de Contas - TCE.  
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Na área de saúde foram realizadas inúmeras reuniões e produzidos boletins regionais, 
periódicos, sobre o COVID 19, como forma de dar conhecimento sobre a pandemia e para 
nortear nossas ações, além da parceria com a RNCP/Poli-USP, que possibilitou a vinda de 
respiradores, sem custo, para os municípios de Embu das Artes, São Lourenço da Serra e 
Vargem Grande. 

Na área de mobilidade conseguiu-se junto a ANTT o destravamento do PER, Programa de 
Exploração de Rodovias, para o cumprimento do contrato pela concessionária ARTERIS, parado 
a mais de doze anos, além de inúmeras melhorias no eixo da Rodovia BR116, de Juquitiba a 
Taboão da Serra. A liberação da sonhada Alça ao Rodoanel entre Itapecerica da Serra e Embu 
Guaçu e a entrega do Projeto Executivo da ligação da Raposo Tavares a BR116, ao DER ,saindo 
do centro de Cotia, passando por Embu das Artes até o retorno em Itapecerica da Serra. 

 Estabelecemos importante parceria com o SEBRAE, que capacitou só em 2022, 300 
empresários na área de comércio, alimentação, hotelaria e artesanato, sem contar com os 
nossos funcionários. Em breve, nossa região alcançará maior visibilidade. Os desafios são 
inúmeros, vários projetos estão sendo gestados e outros acompanhados. A região unida e 
alinhada trará desenvolvimento econômico, sustentável, além de promover a área de 
comercio e serviços, gerando emprego e renda à população de nossa região. 

Com a eleição do novo governador de São Paulo e com o compromisso assumido com esse 
presidente e com nossos prefeitos, os avanços serão ainda maiores. 

Ney Santos 

Presidente do CONISUD 

Prefeito do Município de Embu das Artes  

 

Brigida Sacramento 

Secretária Executiva 
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CONSELHO DE REPRESENTANTES 

 

Ivo Farias 

José Batista 

Roberto Terassi 

Daniel Lourenço 

André Vianna 

Marcelo Motta 

Patrícia Ramunni 

Mauro Ramos 

Alexandre Martins 

Marcos Bongianni 

Raphael Queiroz 

Adriana Valle 

Alvaro Barbosa 
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EQUIPE CONISUD 

 

 

 

Secretária Executiva: 

Brigida Sacramento Carvalho dos Santos 

 

 

 

Diretor Jurídico: 

ClailtonMarinho Baracho 

Apoio:  

Francisco Roberto de Souza 

 

 

 

Diretor de Projetos e Programas: 

Estela de Fatima Fernandes Marques  

 

 

 

Diretor Administrativo e Financeiro: 

Lisle dos Santos Lima 
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Reuniões: 

4 - Assembléias Ordinárias; 

1 – Assembléia Extraordinária. 

 

Reuniões Técnicas com os GT’s e outras: 

35 – meio ambiente; 

8 – mobilidade; 

5 – transporte; 

33 – turismo; 

17 – equipe; 

3 – secretários executivos dos consórcios da RMSP; 

49 – reuniões externas nas mais diversas áreas de interesse do consórcio. 

 

IMPORTANTES CONQUISTAS 

 

1 – Meio Ambiente: 

 Projeto FEHIDRO: R$ 950.000,00 mil com a execução do IPT para o 
Mapeamento de Áreas Prioritárias para Investimento em Conservação e 
Recuperação da Qualidade Ambiental dos Mananciais da Sub-Região 
Sudoeste da Região Metropolitana de São Paulo, que está em processo 
final. 

 Usina Móvel de RCC (Resíduos da Construção Civil).R$ 3.232.500,00 – 
Início do funcionamento março/abril 2023. 

 Contratação de Prestadora de Serviço Técnico para processo licitatório 
da Usina de RSU. Custo dos Municípios – Início em janeiro 2023. 

 Estação Preço de Fábrica – Economia circular, devolvendo o material 
reciclável àindústria como matéria-prima. 

Responsáveis: Green Mining / Ibema e Grupo o Boticário. 

Parceria: Conisud / Prefeitura de Embu das Artes / Acise. 

 GFI: Grupo de Fiscalização Integrada – SIMA – Apoio e Articulação CONISUD. 

2 – Mobilidade: 

 ANTT – destravamento do contrato do PER (Programa de Exploração da 
Rodovia), deliberação nº 230 da ANTT, publicado em 09/07/21 (vide 
matéria), para a construção das ruas laterais na Rodovia Régis 
Bittencourt – BR116 dos municípios de Embu das Artes, Itapecerica da 
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Serra, São Lourenço da Serra e Taboão da Serra, parado a mais de 11 
anos, Concessionária Arteris.Compromisso de entrega do projeto 
executivo pela concessionária, em agosto, à ANTT para execução em 
2023. Processo em acompanhamento. 

 Projeto executivo Vicinal de ligação Raposo Tavares a BR116 – entrega 
do projeto ao DER em 11/07/2022.Possibilidade de inclusão no Lote 10. 

 Lançamento da Alça ao Rodoanel Mário Covas em 2023 – Itapecerica 
da Serra / Embu Guaçu. Projeto Executivo – Liberação de R$ 
24.253.138,70. Previsão das obras em 2023. 

 Conclusão da Av. Elias Alves da Costa no trecho de Vargem Grande 
Paulista. 

 

3 – Área jurídica: 

 Aprovação das Contas de 2021; 
 Confecção de Contratos de Rateio; 
 Atas de Assembléias; 
 Contrato de Programa; 
 Cobranças Extrajudiciais; 
 Acompanhamentos das contas de 2022; 
 Recurso referente as contas 2020 – 13/12/2020. 

 

5 – Turismo: 

 Parcerias com o SEBRAE, Associação Comercial da Região e 
Secretaria Estadual de Turismo. 

 Eleição dos interlocutores regionais:  
- Titular: Leonardo Aluisio – Diretor Turismo de Juquitiba 
- Suplente: Ivo Farias – Presidente da Acise 

 Eleição do Presidente, Vice Presidente, Secretária e Secretário Adjunto 
do Fórum Regional de Turismo: 
- Presidente: Marcelo Bini – Conselheiro do Conisud, empresário - Ibiuna 
- Vice Presidente: Carolina Nogueira - Juquitiba 
- Secretária: Adriana Torquato - Juquitiba 
- Secretário Adjunto: Kalil Ferran – São Lourenço da Serra 

 SISMAPA – Sistema de Informação do Mapa do Turismo Brasileiro – Os 
municípios que concluíram as exigências Estaduais e Federais poderão 
apresentar projeto para captar recursos para as cidades e região em 
2023.Oito dos nove municípios que compõe a Região Turística já se 
encontram qualificados. 

 Exposição “Meio Ambiente e Turismo Paulista” com Atrativos Turísticos 
dos municípios do Conisud nas estações da linha amarela do metrô: 
Paulista, Faria Lima e CPTM. 

 Apresentações culturais no metrô Vila Sônia e São Paulo Morumbi. 
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 Coletiva de Imprensa na Ordem dos Músicos do Brasil sobre os atrativos 
turísticos da RT. Oito municípios do Conisud e Ibiuna. 

 Capacitações do SEBRAE nos setores de comércio, artesanato, meios 
de hospedagem e bares e restaurantes. 

 Dois Workshop’s realizados pela FIA/USP sobre Turismo e Roteirização. 

 

6 – Estrutura Administrativa/Financeira:  

 Com a revisão do contrato de rateio efetivada e o com o cumprimento 
dos pagamentos dos acordos firmados em 2021, foi possível promover 
funcionária do setor de Assessoria para Diretoria Administrativa e 
Financeira. 

 Comunicação: 
- Publicação das reuniões no site, instagram, facebook e Diário Oficial. 
- Emissão de duas edições da revista “CONISUD EM Foco” (físicas e 
digitais). 
Obs: setores deficitários, necessitando de contratação de estagiário e 
apoio administrativo. 
 

 Estrutura de pessoal: 
- Secretária Executiva – Brigida Sacramento Carvalho dos Santos 
- Diretor Jurídico – Clailton Marinho Baracho 
- Diretora de Programas e Projetos – Estela de Fatima Fernandes 
Marques 
- Diretora Administrativa e Financeira – Lisle dos Santos Lima 
- Assessor - Vago 
- Auxiliar administrativo – Vago 
- Serviços Gerais – cessão de 1 profissional pela prefeitura do município 
de Itapecerica da Serra. 
 

 Estrutura de apoio: 
1- Conselho de Representantes – Sociedade Civil. 
2- GT FEHIDRO – Acompanhamento do projeto – Técnicos das 

Prefeituras e Sociedade Civil. 
3- CT Turismo – Secretários municipais/técnicos/sociedade civil. 
4- CT Meio Ambiente – Técnicos das Prefeituras. 
5- GT Resíduos Sólidos – Técnicos das Prefeituras. 
6- GT Mobilidade – Governo Municipal e Sociedade Civil. 
7- Outros Apoios: 

- Acise – Associação Comercial de Embu das Artes; 
- Maurício Coutinho – Curador; 
- SEBRAE;  
- FAEM – Faculdade Embu das Artes; 
- FECAF – Faculdade Capital Federal (Unidade Taboão da Serra). 

 Equipamentos Adquiridos com Recurso FEHIDRO: 
- 02 Notebooks; 
- Tela para datashow; 
- Cortinas  
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PRIORIDADES 2023 

 

1 – MEIO AMBIENTE: 

 FEHIDRO: Acompanhamento das etapas finais dos trabalhos 
desenvolvidos pelo IPT. Organização de reuniões, seminários e 
workshop. 
 

 Elaboração do Plano Regional de Resíduos Sólidos. Aguardando a 
liberação do Recurso FEHIDRO para os municípios do Alto Tietê – 
Tomador FABHAT e Executor SIMA/CIRS. 
- Obs: todos os municípios terão que ter seus planos de resíduos sólidos 
atualizados com as leis federais e estaduais. 
 

 GFI – Grupo de Fiscalização Integrada – SIMA: Apoio na Articulação. 
 

 Educação Ambiental – Projeto Recicla Cidade, autorizado pelos 
Prefeitos em Assembléia de 17/12/2021, pela ONG, Espaço Urbano. 
- Público Envolvido: Técnicos dos municípios da área de Meio 
Ambiente/Educação e Sociedade Civil Organizada (clubes serviços, 
associações comerciais e outros).Inicio previsto para março de 2023. 
 

 Rota da Agricultura – Estruturação das rotas – Apoio SEBRAE. 
 

2 – ALÇA AO RODOANEL: 

 Projeto Executivo em processo de elaboração - Acompanhamento. 

 

3 – PITU – Plano Integrado de Transporte Urbano 2040: 

 Articulação, acompanhamento, elaboração, desenvolvimento de 
estratégias integradas. 

4 – Usina RSU: 

 Dar início ao processo licitatório e instalação da Usina no aterro em 

Itapecerica da Serra a partir de janeiro 2023. 

5 – Usina Móvel RCC: 

 Colocar em funcionamento no 1º semestre de 2023. 
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6 – MOBILIDADE: 

 Vicinal de ligação de Cotia à Itapecerica da Serra – acompanhamento 
junto ao Estado/DER para viabilização no Lote 10. 
 

 Ruas laterais na BR116/SP/PR – PER (Programa de Exploração da 
Rodovia) – acompanhamento na execuçãodo projetojunto à 
concessionária Arteris/ANTT. 
 

 Alça ao Rodoanel – acompanhamento e cobrança. 

 

6 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: 

 Porto Seco – Projeto ainda embrionário. Trabalhar para o seu 
desenvolvimento. 

 

7 – TURISMO: 

 Acompanhamento dos municípios no SISMAPA; 
 

 Lançamento Oficial das Rotas Ciclísticas – Fevereiro/2023; 
 

 Trem turístico – Iniciar Tratativas – Governo Estadual, Federal; 
 

 Exposição itinerante dos Painéis da Exposição de Meio Ambiente e 
Turismo Paulista nos municípios da Região; 
 

 Exposição itinerante do aniversário de 200 anos da Marinha e 100 anos 
dos correios – em negociação; 
 

 Revisão dos Planos Municipais de Turismo; 
 

 Elaboração do Roteiro da cerveja, gastronômico e cultura. 
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DEMOSTRATIVO CONTÁBEIS
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Alça do Rodoanel 

 
Destravamento da Região Sul e Sudoeste da Grande São Paulo. 

Importante:  

Área existente sem impedimento ambiental. Não há desapropriação. 

 Irá beneficiar aproximadamente 2 milhões de pessoas. 

 Dará acesso à Embu Guaçu e todo o entorno = M’boi Mirim, Campo 

Limpo, Capela do Socorro e Parelheiros. 

 Vai desafogar o centro de Itapecerica da Serra e a Rodovia Régis 

Bittencourt (BR116) 

 Decreto do Governador nº 65.495, de fevereiro de 2021, referente à 

desapropriação das áreas da implantação. 

 Reuniões com o DER, para ajustes técnicos e detalhes da solicitação. 

 Reuniões com a Secretaria de Transportes e Logística, para 

viabilização. 

 Já foi feita a vistoria 

 Reunião com Caran/Planejamento DER 

 ARTESP: abertura de concorrência (previsão de início em 07/22 – 

Ademir) 

 Designada verba de 20MM – orçamento Milton Leite 

 Não será necessária a duplicação – acesso apenas de entrada 

 OBS: Prefeitura de Parelheiros está à frente do projeto junto com a 

Prefeitura de Embu Guaçu e sua Câmara Municipal 
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Melhoria da Transversal 
MELHORIA DA TRANSVERSAL 

Ligação Raposo Tavares a Régis Bittencourt (BR116) 
“EM USO HÁ 40 ANOS.” 

 

 Dimensão:aproximadamente 15km: 
- Cotia: 3.261m (com pavimento). 
- Itapecerica da Serra: 1.050m (sem pavimento). 
- Embu das Artes: 10.682m (7.252m sem pavimento / 3.430m com 
pavimento). 

 Irá desafogar a Raposo/Rodoanel e BR116. 
 Retira o gargalo existente no centro de Embu das Artes – 80% do fluxo 

vem da Raposo (em horário de pico chega a 812 veículos hora e 9141 
veículos dia). 

 Foi elaborado projeto executivo contratado pela ACISE, que deverá 
fazer parte do lote 10 de obras viárias do DER – a ser retomado em 
2023.Ofício 34/2022 - Conisud ao Dr. Edson Caram, superintendente do 
DER, protocolo ST.10, de 11/07/22. 

 Houve a liberação de um projeto de mais de 10 anos, com condições de 
melhorias e ampliação da proposta.  

 Planilha de Orçamento elaborada pelo DER – (Custo total aproximado: 
28 a 30MM). 

 



 

26 
 

 
 

 



 

27 
 

 



 

28 
 

 

 

MAPEAMENTO DE ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA INVESTIMENTOS EM 
CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL DOS 

MANANCIAIS 2021 

FEHIDRO / IPT 
 

 Projeto / ação prioritária no Plano de Bacia do Alto Tietê. 

 Deliberação CBH-AT Nº 101/2020: recursos exclusivos para projetos em áreas de 

mananciais. 

 SUB-REGIÃO SUDOESTE: 

 80% do território em áreas de mananciais. 

 63% do território com cobertura vegetal, apenas parte protegida por lei. 

 Expansão da urbanização em direção aos remanescentes florestais existentes, 

fragmentação na APRM-GUARAPIRANGA e poucas unidades de conservação. 

 Nenhum município possui Plano Municipal de Mata Atlântica (PMMA) elaborado. 

 OBJETIVO: 

 Realizar o mapeamento de áreas prioritárias para compensação ambiental, 

reflorestamento e enriquecimento florestal. 

 Indicar áreas onde a floresta pode efetivamente desempenhar uma função ou um 

serviço hidrológico relevante. 

 Fornecer subsídios para estudos de ampliação de unidades de conservação e para 

indicação de benefícios econômicos. 

 Orientar compensações ambientais que envolvam ações de conservação e 

recomposição florestal. 

 Gerar informações úteis aos programas de proteção de mananciais regionais e ao 

planejamento e gestão municipais. 
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TURISMO 
 Inventário regional concluído com o apoio do SENAC 

 Elaboração de diretrizes e ação. 

 Decreto Lei Estadual de Turismo 

 OBJETIVO: 

 Transformar a região sudoeste em Distrito Turístico 

 METAS: 

 Definir e ajustar diretrizes para o desenvolvimento do turismo mais abrangente na 

região  

 Planejamento de ações. 

 Elaboração do roteiro turístico das nove cidades (incluso Ibiúna) 

 Captação de recursos estaduais, federais e iniciativa privada. 

 Segmentação Turística. 

 Calendários de eventos conjuntos. 

 Estudo de demandas da região presente e futuro, pesquisa orientada pelo 

IPT/PATEM, a partir de jan/2023. 

 Implantação da nova lei do turismo, fortalecendo o papel do consórcio.  

 Promoção de eventos que dêem visibilidade à RT (Exposições, Feiras, Coletiva de 

Imprensa, dentre outros). 

 ANDAMENTO: 

 Capacitações da sociedade civil e gestores municipais pelo SEBRAE, (só em 2022 

foram 300 empreendedores e Empretec); 

 Artesanato, Gastronomia, Comércio e Hotelaria; 

 Aguardando liberação do PATEN - IPT subsidiará a revisão e/ou elaboração dos 

planos municipais de turismo; 

 Lançamento da trilha de cicloturismo em fevereiro/2023 – 350km na mata atlântica; 

 Elaboração da Roteirização envolvendo os setores de artesanato, gastronomia, 

cervejeiros e cultura – Apoio Sebrae. 
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RUAS LATERAIS BR 116 

ANTT/ARTERIS – RUAS LATERAIS BR116  

 Acompanhamento da DELIBERAÇÃO 230 de 09/07/21 publicado no DOU – pelo 

cumprimento do contrato original - CUMPRIMENTO DO CONTRATO ORIGINAL 

DAS RUAS LATERAIS BR116 – DE TABOÃO DA SERRA Á SÃO LOURENÇO DA 

SERRA. PER-PROGRAMA DE EXPLORAÇÃO DE RODOVIA – EM SUA 10ª. 

REUNIÃO ORDINÁRIA E 11ª. REVISÃO EXTRAORDINÁRIA aprovou pela 

DELIBERAÇÃO 1059 de 21/12/18 da ANTT, publicação no DOU em 28/12/18 a 

serem executadas no 11º. Ano, o que não ocorreu. 

 08/02/22 - Reunião em Brasília, na Superintendência, com Dr. André Luiz e equipe, 

com presidente da RNCP, Victor Borges, para acompanhamento do processo. Foi-

nos entregue um projeto preliminar protocolado pela ARTERIS à ANTT para analise 

e possíveis sugestões em 30 dias. O que foi feito. 

 27/04/22 – Reunião com ARTERIS, na sede do CONISUD, com Marcos Dutra, 

Gerente da região Sul, Marcelo Possamai, Coordenador de projetos e Letícia 

Passari, coordenadora da faixa de domínio, prefeitos e equipe técnica do Conisud. 

Apresentação do traçado do projeto funcional com as considerações feitas pelos 

técnicos do Consórcio e encaminhadas a ANTT em 08/03/22. Compromisso com a 

entrega do projeto executivo no final de agosto: conclusão dos 11 primeiros km das 

vias laterais, e dos nove km restantes, em novembro. 

 15/07/22 Reunião, online, Dr. Roger da Silva Pêgas, novo Superintendente ANTT, 
com conselheiros do CONISUD. 

 Status: Sem informações recentes. 
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Destinação dos Resíduos Sólidos – LIXO 
 Localização: 

 Aterro municipal de Itapecerica da Serra 

 Empresa Pretendida: A definir: 

 - CARBOGÁS: 

 visita técnica à usina de reciclagem de RSU, da Carbogás - Mauá (21/06/22) 

 reunião com Prefeitos de Itapecerica, São Lourenço da Serra e Juquitiba, Carbogás, 

DAEE na sede do Conisud (04/07/22); 

 vantagem técnica; Carbogás é empresa nacional, com bom histórico de operações, 

com processos já licenciados em CETESB e certificados, e bem aceita pela SIMA e 

DAEE; sem restrição à tonelagem produzida pelos municípios – viável para o 

processamento; 

 para amortizar o capital investido e segurança operacional da empresa, o modelo 

ideal é uma parceria público privada (PPP) com o consórcio, pelo prazo de 25 a 30 

anos, sendo concedido como contrapartida, o terreno para a instalação da usina; 

 número de empregos gerados estimado: 30 a 45 funcionários; 

 durante o processo de estudos, pode ser protocolada pela empresa vencedora uma 
carta consulta na CETESB, para verificação do procedimento de instalação da 
usina; 

 Após o licenciamento, estima-se cerca de 18 meses para instalação da usina e início 
da operação; 

 CIVAP – Consorcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema –É referência, nesse 
campo em seu site: https://www.civap.com.br/licitacao/371, pode ser consultado 
vários documentos públicos utilizados no processo para a instalação da usina:  

 A SIMA - Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, aprova a instalação de usina 
apenas se a solução for via consórcio; 

 Os municípios deverão assinar um contrato de adesão ao projeto, pelo Conisud, 

com a concessão do terreno por Itapecerica para a instalação da usina.  

 Os municípios já pagam pela destinação do lixo em Caieiras, com a redução do 

percurso em quilometragem a economia será significativa. 

 Definido a contratação de empresa para montagem do edital de licitação com base 

nos estudos da área. Discutida minuta em reunião com os prefeitos, procuradores e 

jurídico do Consórcio. 
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 Para os municípios:  

 Economia no transporte para outros aterros licenciados. 

 Aplicação do recurso em áreas essenciais.  

 Recuperação de área degradada. 

 Produção de gás,energia ou vapor com utilização pelos municípios/venda. 

 Contrapartida: 

 Comodato da área do aterro de Itapecerica (aproximadamente 24.000m²). 

 Contrato com prazo 25-30 anos 

 Contraprestação pela entrega de RSU pelos municípios para processamento. 

  

 Outras empresas entrevistadas: 

 EP – Energia Positiva/ Walter Augusto Ferreira (03/02/2022) 

 Empresa nacional 

 Concessão 30 anos 

 Área necessária: 48.000m² (12 a 15 livres) 

 Mínimo de 350 a 400 ton/dia, não poluente 

 Instalação em 12 meses 

 BR-A/ Bio Gás/ Eugênio Carlos (06/04/2022) 

 Não apresentaram modelagem (descartada) 

 Origem Argentina 

 Lincon Mattos 

 Empresa nacional 

 Pegno Fortes  

 Recuperação energética 

 Não apresentou modelagem, sem interesse. 

 Transforma CAIRBU/ Felipe Barroso 

 Setor elétrico, 300 ton/dia 

 Trabalha o aterro existente 

 Não processa todos os materiais, sem interesse 
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MUNICÍPIO TON/DIA POPULAÇÃO LOCAL DO 
ATERRO 

GASTO COM 
DESTINAÇÃO (TON) 

Cotia 628,5 225.306 Rio das Pedras   
Embú das Artes* 124,8 259.053 Aterro próprio 493,00 
Embu Guaçu 46 66.792 Caieiras   
Itapecerica da Serra 145 165.327 Caieiras 515,00 
Juquitiba 15,5 38.433 Caieiras   
São Lourenço da Serra 8,4 18.319 Caieiras 130,00 
Taboão da Serra   268.321 Caieiras   
Vargem Grande Paulista   47.879 Caieiras   

 Total Alto Tietê 339,7 1.089.430 
 

Bacia Alto Tietê 
 * 30% Embu das Artes 
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Usina móvel RCC 
 Objetivo 

 Eliminar o descarte irregular de entulho pelas cidades, em corpos d’água e APPs, 

processando-o de forma a se obter material reaproveitado para calçamentos, 

pavimentações, fabricação de blocos para construção 

 

 Condições da linha de financiamento/ FECOP-SIMA 

• Valor R$ 537.500,00 (caminhão tipo cavalo mecânico) – Adesão a Ata nº 14, de 
Preços da SIMA/CIRS 

• Valor: R$ 2.695.000,00 (equipamento móvel de reciclagem de RCC) – Adesão a 
Ata de Preços nº 15, da SIMA/CIRS 

• Valor total do contrato BB/FECOP Nº 059/2022: R$ 3.232.500,00, assinado em 
30/06/2022, conforme Assembleia de Prefeitos em 29/06/2022, Taboão da Serra não 
aderiu e Cotia esteve ausente. 

• Exclusivamente para processamento de material da construção civil; 

• Não processa metal, vidro, nem material de cata-bagulho; 

• Necessário autorização ambiental dos pátios que receberão a usina móvel; 

• Necessário seguro, licenciamento do veículo e empresa gerenciadora dos serviços. 

• Formato: Concessão para empresa especializada em processamento ou 

contratação de motorista/operador pelo Consórcio, a ser definido. 

• Andamento 

• Em análise pelos Prefeitos; 

• Reunião online com Presidente do CIVAP, Sr. Oscar Gozzi e Secretária Executiva 

Ida Françoso em 07/12/2022.  

• Programada visita presencial em janeiro para conhecer a usina operada pelo 

Civap. Já operam cerca de 12 anos. 

• Decidido em assembléia de 17/11/2022 que a usina atenderá prioritariamente aos 

municípios 100% em área de proteção ambiental. 
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Estação Preço de Fábrica 
 

PARCERIA GREEN-MINING/ONISUD/IBEMA/PREFEITURA MUNICIPAL DE EMBU DAS 
ARTES/ACISE 

 
 Objetivo 

 Venda direta do material vidro e papelão para empresas finais, com melhor 

remuneração. Economia circular. 

 Pessoa física, comerciante, cooperativas, qualquer cidadão pode levar o seu 

resíduo e contabilizar osaldo diretamente no aplicativo da Green Mining, startup 

responsável pelo projeto juntamente com oGrupo Boticário e IBEMA, com quem o 

Conisud estabeleceu a parceria.  

 A partir de um saldo de 10 reais, toda sexta-feira é possível sacar o valor 

diretamente para sua conta bancária. 

 O projeto conta o apoio da Prefeitura de Embu das Artes, da ACISE. 

 Condições 

• Instalação no pátio da empresa da IBEMA, na Avenida Elias Yasbek, 907, no bairro 
do Tingidor, em Embu das Artes. 

 Andamento 

• Inaugurada em 19/10/2022. 
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12/01/2022 

REUNIÃO DE EMERGÊNCIA DOS PREFEITOS 

Em reunião dos prefeitos no dia 12/01 e dos Secretários Municipais de Saúde 
dia 13/01 pp, ficou definido o encaminhamento de um ofício ao Governador de 
SP e ao Secretário de Saúde do Estado, sobre a grave situação que vem 
sendo enfrentada pelos municípios devido a nova onda de Gripe e Covid 
(Omicron), que vem provocando novamente o estrangulamento nos serviços de 
saúde na região. Segue abaixo ofício n° 01/2022 para conhecimento. 

Link de acesso ao ofício:  Consórcio Intermunicipal da Região Sudoeste da Grande São 
Paulo (conisud.sp.gov.br) 
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24/01/2022 

CONSÓRCIOS DA REGIÃO METROPOLITANA SE UNEM PARA PEDIR 
APOIO AO ESTADO E UNIÃO NO ENFRENTAMENTO À PANDEMIA. 

 

 

CONDEMAT, Consórcio do Grande ABC, CONISUD e CIOESTE definem 
articulação conjunta. 

Os presidentes dos consórcios intermunicipais da Região Metropolitana de São 
Paulo: CONDEMAT – Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto 
Tietê; Consórcio do Grande ABC; CIOESTE – Consórcio Intermunicipal da 
Região Oeste Metropolitana e CONISUD – Consórcio Intermunicipal da Região 
Sudoeste da Grande São Paulo, que juntos representam 38 municípios, 
participaram na noite de hoje (24/01) de reunião para discutir medidas 
conjuntas para o enfrentamento da pandemia no cenário atual. 

Durante a reunião, os prefeitos deliberaram a formatação de um ofício 
direcionado aos governos Estadual e Federal solicitando a ampliação da 
capacidade hospitalar para as regiões abrangidas pelos consórcios, ajuda 
financeira aos municípios, além de expor ao Governo do Estado, bem como 
cobrar providências, com relação às dificuldades enfrentadas na viabilidade de 
vagas de internação por meio do sistema CROSS - Central de Regulação de 
Ofertas de Serviços de Saúde. 

De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde a taxa atual de 
ocupação de leitos de UTI Covid na Grande São Paulo é de 65,5% e de 
Enfermaria é 67%. 

O presidente do CONDEMAT e prefeito de Guarulhos, Guti, detalhou os 
números da região, com evolução no cenário epidemiológico no mês de janeiro 
em comparação a dezembro do ano passado e com altas taxas de ocupação 
nas unidades hospitalares de gestão estadual,“Nós observamos um aumento 
muito grande nos índices da pandemia, e por outro lado temos falta de leitos, 
de testes e precisamos de apoio das esferas Estadual e Federal neste novo 
momento da pandemia”, disse. 

O aumento de casos e as dificuldades dos municípios da região do CONISUD, 
também foram abordados pelo presidente e prefeito de Embu das Artes, Ney 
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Santos. “Independente do tamanho dos municípios, todos têm enfrentado 
dificuldades frente a este novo cenário em que crescem as incertezas sobre o 
fim da pandemia”, pontuou. 

Outro tema debatido durante a reunião foi o início do ano letivo nas redes 
municipais, previsto para o início de fevereiro. Com a vacinação infantil em 
andamento, os prefeitos discutem medidas para tornar o retorno seguro para 
todos. “Todos nós concordamos que não podemos mais ter perdas 
pedagógicas, porém precisamos ter cautela e é importante este alinhamento 
entre os consórcios para que as medidas tomadas sejam mais eficazes”, frisou 
o presidente do Grande ABC, Paulo Serra, prefeito de Santo André. 

O presidente do CIOSTE e prefeito de Osasco, Rogério Lins sugeriu que os 
presidentes se reúnam periodicamente para discussões conjuntas. “A atuação 
e articulação conjunta dos consócios traz mais representatividade e fortalece 
as nossas demandas junto às esferas Federal e Estadual. Vamos nos reunir 
periodicamente para buscarmos soluções e decisões coletivas”, destacou. 
Os presidentes dos consórcios voltam a se reunir no próximo dia 1. 
 

Link de acesso ao ofício: Ofício 030-2022-.pdf (conisud.sp.gov.br) 

 

25/01/2022 

REUNIÃO DO CONISUD CONTABILIZA MAIS AVANÇOS NO 
TRABALHO DO TURISMO REGIONAL. 

 
Na última terça-feira, 25, o CONISUD realizou uma reunião de trabalho online 
com o grupo de Turismo das 8 cidades que compõem o Consórcio e 
contabilizou mais avanços no projeto de tornar o Turismo Regional um dos 
principais vetores do desenvolvimento da região. 

Na oportunidade, foram tratadas pautas importantes para o andamento dos 
trabalhos como a definição do nome das rotas ciclísticas regionais, definido em 
conjunto como “Circuito Mata Atlântica”, que englobará 9 municípios e está em 
fase final de produção; também foram abordadas em pauta questões sobre o 
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Mapa do Turismo Brasileiro através do interlocutor do grupo, Mauro Ramos, 
Secretário Municipal de Turismo de Juquitiba. 

O Sebrae realizou uma apresentação do planejamento 2022 junto ao 
CONISUD, que tem como objetivo capacitar empreendedores e funcionários 
das empresas para apoiar o desenvolvimento do turismo regional através do 
Consórcio. A apresentação foi baseada nas conclusões do projeto realizado 
pelo grupo na Oficina de Planejamento Participativo com o Sebrae. 

Ao final, todos pontuaram suas observações e considerações referente ao 
planejamento apresentado pelo Sebrae. 

 

26/01/2022 
VICE-GOVERNADOR SE REÚNE COM PRESIDENTES DOS CONSÓRCIOS DA 
REGIÃO METROPOLITANA E PROMETE AJUDA NO ENFRENTAMENTO À 
COVID-19. 

 
Reunião virtual contou com a presença de presidentes do CONDEMAT, 
Grande ABC, CIOESTE, CONISUD e CIMBAJU 

O vice-governador Rodrigo Garcia participou de reunião no fim da noite de hoje 
(26/01) com o presidente do CONDEMAT – Consórcio de Desenvolvimento dos 
Municípios do Alto Tietê e prefeito de Guarulhos, Guti, e demais presidentes de 
consórcios intermunicipais da Região Metropolitana: Consórcio do Grande 
ABC; CIOESTE – Consórcio Intermunicipal da Região Oeste Metropolitana; 
CONISUD – Consórcio Intermunicipal da Região Sudoeste da Grande São 
Paulo e CIMBAJU - Consórcio Intermunicipal dos Municípios da Bacia do 
Juqueri. 

Durante a reunião, o vice-governador, acompanhado pelos secretários de 
Estado de Saúde, Jean Gorinchteyn; de Desenvolvimento Regional, Marco 
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Vinholi e da Casa Civil, Cauê Macris, prometeu ajuda aos municípios no 
enfrentamento à pandemia. 

Neste primeiro momento, a ajuda será na forma de abertura de leitos nos 
hospitais de gestão estadual. Conforme anúncio do Governo do Estado, na 
região da Grande São Paulo serão abertos 234 leitos de Enfermaria e 91 leitos 
de UTI. Destes, pelo menos 120 são para a região do CONDEMAT, 
comtemplando os hospitais Santa Marcelina (Itaquaquecetuba), Dr, Arnaldo 
Pezzuti (Mogi das Cruzes) e Luzia de Pinho Melo (Mogi das Cruzes). 

Além disso, Garcia confirmou que o Estado fará o repasse de recursos fundo a 
fundo para os municípios implantarem novos leitos nas unidades municipais ou 
para a contratação de leitos junto à iniciativa privada. 
“Foi mais uma reunião produtiva e esclarecedora onde o Governo do Estado 
confirmou o apoio aos municípios neste novo momento da pandemia que 
estamos vivenciando. O aumento da oferta de leitos dará um fôlego a mais 
para enfrentarmos esta alta nos números da pandemia”, destacou o presidente 
do CONDEMAT, Guti. 

De acordo com o vice-governador, tanto os leitos estaduais quanto os leitos 
municipais com o custeio parcial do Estado serão abertos no prazo de 10 dias. 

“Em todo o Estado serão abertos 700 novos leitos que vão suprir este aumento 
na demanda. Mesmo os municípios que não foram atendidos com a abertura 
dos leitos estaduais, podem solicitar o cofinanciamento do Estado nos leitos 
municipais e nós atenderemos de forma emergencial para garantir assistência 
à população”, disse. 

O secretário de Estado de Saúde reforçou o apoio aos municípios, porém 
destacou que apesar da alta nos números de internações, a rotatividade de 
leitos está maior do que observado na primeira e segunda onda. 

“Na segunda onda nos chegamos a ter uma média de 15 dias de internação em 
UTI e hoje está média está em 7 dias, o que mostra que temos uma maior 
rotatividade de leitos”, disse. 

A edição de um novo decreto estadual declarando situação de calamidade 
pública também foi solicitada pelos presidentes dos consórcios. O vice-
governador orientou que cada cidade faça o seu decreto e encaminhe para a 
Assembleia Legislativa, onde o CONDEMAT está intercedendo para 
aprovação. 

Participaram da reunião o presidente do CIOSTE e prefeito de Osasco, Rogério 
Lins; o presidente do Grande ABC, Paulo Serra, prefeito de Santo André; o 
presidente do CIMBAJU e prefeito de Cajamar, Danilo Joan e a secretária 
executiva do CONISUD, Brígida Sacramento. Juntos, os consórcios abrangem 
45 municípios. 
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08/02/2022 
 

CONISUD REALIZA REUNIÃO COM A ANTT EM BRASÍLIA 

 
 
 
Na tarde desta terça-feira, 08, o CONISUD realizou uma reunião importante 
com a ANTT em sua sede, em Brasília, com o Superintendente de 
Infraestrutura Rodoviária da ANTT, André LuisMacagnan Freire e sua equipe. 

Na oportunidade, o Consórcio foi obter informações sobre a execução do 
Programa de Exploração da Rodovia (PER), cujo contrato vigente encontra-se 
em atraso desde o ano de 2019; impactando fortemente a mobilidade e o 
desenvolvimento econômico em nossa cidade e na Sub-região Sudoeste da 
RMSP. 

A ANTT entregou uma cópia do projeto funcional que foi protocolado pela 
Concessionária ARTERIS, na última sexta-feira. Assim, entendendo que existe 
à possibilidade de iniciar algumas obras neste em 2022. 

Será feita uma revisão contratual no início de 2023 e as solicitações pertinentes 
podem ser encaminhadas via Consórcio. Sendo assim, o ano de 2022 será 
produtivo para levantamento de estudo, junto as Prefeituras, para propor 
necessidades atuais e futuras a serem possivelmente incorporadas na revisão. 

Os representantes do CONISUD também entregaram um relatório de serviços 
que a concessionária não está realizando, na questão de manutenção e 
conservação tanto da rodovia como da sua faixa de domínio. E solicitou que 
seja feito fiscalização e cobranças mais acentuadas por parte da ANTT para 
melhorar alguns pontos que estão deixando a desejar. 

A reunião contou com a participação e apoio do Presidente da Rede Nacional 
de Consórcios Públicos, Victor Borges. Da equipe do CONISUD, estiverem 
presentes a Secretária Executiva do CONISUD, SrªBrígida Sacramento; o 
Presidente da ACISE, SrºIvo Farias; o Conselheiro da ACISE, 
SrºRobertoTerassi; o Diretor de Programas e Projetos do CONISUD, 
EngºÁlvaro Sérgio Barbosa Junior; da Prefeitura de Embu das Artes, 
EngºFrancisco Marques. 
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Da equipe da ANTT, estiveram presentes o coordenador de Fiscalização de 
Infraestrutura e Gestão de Investimentos da ANTT, Carlos Henrique Cardos; o 
Gerente de Engenharia e Meio Ambiente da ANTT, Fernando de Freitas e o 
Gerente de Engenharia e Meio Ambiente Substituto da ANTT, Luis Carlos de 
Oliveira Taques. 

 

10/02/2022 

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONISUD REÚNE PREFEITOS 
DAS 8 CIDADES. 

 

Na manhã desta quinta-feira (10), o Consórcio Intermunicipal da Região 
Sudoeste da Grande São Paulo – CONISUD, realizou na sede da FAEM – 
Faculdade de Embu das Artes, a primeira Assembleia Ordinária de 2022 com 
os oito Prefeitos das cidades da Sub-região Sudoeste da RMSP. 

A Secretária Executiva do CONISUD, Brígida Sacramento, deu início aos 
trabalhos demonstrando, juntamente com a sua equipe, a aprovação das 
contas do Consórcio. 

O time técnico do Sebrae apresentou um projeto para fomentar o 
empreendedorismo, a inovação e a competitividade dos pequenos negócios 
com foco no turismo regional, atuando através de capacitações em gestão 
empresarial, tecnológicas e consultorias especializadas. Os oito Prefeitos das 
cidades consorciadas assinaram o termo de intenção e firmaram a parceria 
entre o CONISUD e o Sebrae no “Programa Sebrae de Turismo Regional”. 

O GT de Turismo do CONISUD, representado pelo MarceloBini, apresentou o 
projeto de Cicloturismo das 8 cidades + Ibiúna, resultado de meses de trabalho 
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e um mapeamento com mais de 2 mil quilômetros de cicloturismo que envolve 
todos os municípios. A solicitação é que os prefeitos se atentem ao potencial 
deste projeto e ajudem a viabilização do mesmo com sinalização e segurança. 
O Presidente do Consórcio e Prefeito de Embu das Artes, Ney Santos, 
mencionou um recurso recebido pelas prefeituras para investimento neste 
segmento. O CONISUD verificará a disponibilidade do benefício em todos os 
municípios. 

Referente ao projeto de cicloturismo, o Prefeito Ney Santos sugeriu um prazo 
de 60 dias para o lançamento do mapa a fim de organizar todos os trâmites 
internos e engajar a população no segmento do Turismo. Foi unanimidade 
entre os prefeitos e sociedade civil. 

O IPT entregou um relatório do andamento dos trabalhos e próximos passos 
dentro do projeto de Mapeamento de áreas prioritárias para investimentos em 
conservação e recuperação da qualidade ambiental dos mananciais da Sub-
região Sudoeste da RMSP. 

A Coordenador de Programas e Projetos do CONISUD, Álvaro Sérgio B. 
Junior, apresentou os informes do Consórcio referentes ao GIF – Grupo de 
Fiscalização Integrada e ao PITU – Plano Integrado de Transporte Urbano. 

Para o encerramento da Assembleia, Brígida Sacramento falou sobre a reunião 
que o CONISUD realizou, em Brasília, com a ANTT referente a Rodovia Régis 
Bittencourt, onde o Consórcio obteve informações sobre a execução do 
Programa de Exploração da Rodovia (PER), cujo contrato vigente encontra-se 
em atraso desde o ano de 2019, e solicitou atenção a falta de manutenção na 
Rodovia por parte da Concessionária responsável. 

Foi deliberado pelos prefeitos a abertura de um grupo técnico para discutir as 
informações referentes a demanda de Taboão da Serra sobre a 
municipalização. Deverá ser encaminhado pelos técnicos da Prefeitura os 
estudos realizados. "A ANTT abandonou o trecho da Régis Bittencourt de 
Taboão da Serra que é de 7km", disse o Prefeito Aprígio. O Prefeito Ney 
Santos complementou: "o Aprígio quer dizer que se eles fizerem as obras que 
estão prometendo há anos, o problema está resolvido, não é isso?" e o Prefeito 
de Taboão da Serra concordou. 

Marcaram presença na Assembleia Ordinária:Ney Santos, Presidente do 
CONISUD e Prefeito de Embu das Artes; Felipe Seme, Prefeito de São 
Lourenço da Serra; José Antônio, Prefeito de Embu-Guaçu; Aprígio, Prefeito de 
Taboão da Serra; Francisco Nakano, Prefeito de Itapecerica da Serra; Ayres 
Scorsatto, prefeito de Juquitiba; Josué Ramos, Prefeito de Vargem Grande 
Paulista; Ângela Maluf, Vice-Prefeita de Cotia; representantes da sociedade 
civil e parceiros do CONISUD. 

 

 

25/02/2022 

CONISUD RECEBE A ILUSTRE VISITA DO PREFEITO DE 
TABOÃO DA SERRA, JOSÉ APRIGIO E VEREADORES EM 
SUA SEDE. 
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Em 25/02/22, Conisud reúne técnicos da região para analisar o material das 
ruas laterais da BR116 entregue pela ANTT, em Brasília e recebe o prefeito do 
Taboão, Aprígio, vereadores e comerciantes locais. 

Foi apresentado pela equipe técnica do Conisudo material e esclarecido sobre 
o trabalho em análise.  A reunião foi esclarecedora e a secretária executiva, 
Brígida Sacramento aproveitou para fazer uma explanação sobre o consórcio e 
lembrou que a Lei do Conisud ainda não foi aprovada pela Câmara Municipal 
de Taboão, e pediu ajuda na agilidade para essa aprovação aos vereadores 
presentes. O prefeito Aprígio elogiou o trabalho e manifestou sua preocupação 
com a possibilidade da concessionária e a própria ANTT empurrarem 
novamente com a barriga essa execução. 

Foi esclarecido por Brígida que a intenção é acompanhar de perto cada passo 
dado. Que será elaborado um relatório técnico após a análise do material e 
encaminhado à ANTT. O prefeito Aprígioalerta para que não haja sugestões de 
alteração no material nesse momento, para que não encontrem desculpas para 
a não execução do presente contrato, o que contou com a concordância de 
todos. 

Ficou esclarecido que os apontamentos serão uma contribuição para a revisão, 
que acontece de 5 em 5 anos, pela ANTT, sem prejuízo da execução do atual 
contrato. Ao término os técnicos dos municípios permaneceram em reunião, 
levantaram os pontos a serem apresentados no relatório técnico que, após 
assinado, será encaminhado aos prefeitos, a ANTT e publicado no site do 
Conisud.  
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03/03/2022 

ANÁLISE TÉCNICA – PROJETO EXECUTIVO DAS RUAS 
LATERAIS AUTOPISTA RÉGIS BITTENCOURT. 
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14/03/2022 

CONISUD NO HOTEL TRANSAMÉRICA 

 A convite da gerente de contas do Hotel Transamérica, Sra Marina Missaka  e 
do coordenador do turismo em Taboão da Serra, Jiva Bandeira, estivemos em 
reunião (14/03/22) com a equipe técnica da Prefeitura e com a Ilustre 
Vereadora, Sra. Luzia Aprígio, primeira dama do município. 

A secretária executiva Brígida Sacramento apresentou o histórico do projeto 
desde a construção do inventário regional, que contou com o apoio do SENAC, 
até o roteiro do Cicloturismo e o Programa SEBRAE de Turismo para a região. 
Foi entregue um CD com o resumo do Projeto Regional e o material do 
SEBRAE sobre as oficinas e Empretec. 

Foi alertado por Brígida e Álvaro sobre a importância da instalação do 
Conselho de Turismo, para que o município seja incluído no Mapa Turístico 
Brasileiro e a cidade tenha acesso a recursos federais para seus projetos. 

 Definidos os procedimentos de trabalho em relação a equipe técnica da 
prefeitura, o Hotel Transamérica se prontificou a trabalhar em conjunto com a 
Prefeitura e com o Conisud. 

Ajustes de procedimentos quanto ao entendimento das capacitações dos 
empreendedores e colaboradores da MPE´s de turismo e o papel do 
CONISUD, sempre com o olhar regional, visando capacitar os agentes das 08 
cidades. 
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A Vereadora e primeira dama, Luzia Aprígio, se prontificou a tomar a frente do 
processo junto a equipe de turismo da prefeitura, para que esse projeto 
avance, gerando emprego e renda a população. 

Participaram: Alvaro Sergio Barbosa – Diretor de Projetos e Programas do 
Conisud, Brigida Sacramento – Secretária Executiva, Luzia Aprígio – 
Vereadora de Taboão da Serra, Jiva Bandeira – Turismo de Taboão da Serra, 
Wesley Fernando – de Taboão da Serra, Debora Cordeiro – Turismo de 
Taboão da Serra e Maria Aparecida Nogueira – Assessora parlamentar. 

 

22/03/2022 
CONISUD E RNCP SE REUNEM COM O MINISTÉRIO DO TURISMO. 

 

Na manhã desta 3ª feira 22 de maço de 2022, aconteceu reunião virtual a 
pedido do CONISUD, com a participação de Ana Carla Fernandes Moura pelo 
Ministério do Turismo, Ivanei Gonçalves - Assessor da Secretária Nacional de 
Investimentos, Victor Borges - Presidente da Rede Nacional de Consórcios 
Públicos, Brígida Sacramento - Secretária Executiva pelo CONISUD,Carolina 
Rayol, pela ACISE – Associação Comercial de Embu das Artes, Marcelo Bini - 
Presidente do Fórum Permanente da Região Turística, Mananciais, Aventura, 
Artes e Negócios,  Mauro Ramos - Interlocutor Regional de Turismo da Região 
Turística Mananciais, Aventura, Artes e Negócios e Secretário de Turismo de 
Juquitiba – MIT, Lisle Lima - Assessora do Conisud, Priscila Floresti e Cristina 
Prado Rodrigues respectivamente, Secretária e Diretora de Turismo de Olímpia 



 

53 
 

e Gilberto Gonçalves Secretário de Turismo de Colina, ambos municípios 
pertencentes ao CODEVAR. 

A reunião teve como pauta, esclarecer a Portaria nº 41 do Ministério do 
Turismo, relacionados ao impedimento de Consórcios não poderem se 
estabelecer como IGR – Instância de Governança Regional. 

A Sra. Ana Carla Fernandes Moura fez uma ampla explanação sobre Instância 
de Governança Regional assim como o entendimento do Ministério ao não 
aceitar os Consórcios como Instância de Governança Regional, sendo o 
principal motivo, por entender que os mesmos são deliberativos e com Gestão 
do poder Público, sem a participação da Sociedade Civil Organizada e Trade 
Turístico.Também comentou que muitas Regiões Turísticas estão optando pela 
montagem de Conselhos, Fóruns e Associações, atendendo a Portaria nº 41 do 
Ministério do Turismo, para  estando aptas a participar do Mapa do Turismo 
Brasileiro, porém deixou claro que para deliberar projetos e captar recursos, é 
necessário amadurecer a entidade, estabelecer CNPJ regularizando sua 
situação. 

A Sra. Brígida Sacramento usou a palavra e apresentou o CONISUD, e seu 
estatuto, que estabelece em seu artigo 63, a participação da Sociedade Civil, 
Instituições, Sindicatos, Indústria, Comércio e Serviços, a ativa participação 
destes segmentos no Consórcio tais como na elaboração do Plano Regional de 
Turismo, capacitações, convênios com SENAC, SEBRAE, o levantamento de 
Ciclo Rotas, mapa Turístico Regional e seu entendimento com relação ao 
Consórcio poder estar a frente dos municípios como Instância de Governança 
Regional. 

O Sr. Marcelo Bini, Presidente do Fórum Permanente da Região Turística, 
Mananciais, Aventura, Artes e Negócios, fezuma apresentação da Região, seu 
potencial turístico e o trabalho que vem sendo desenvolvido. 

O Sr. Mauro Ramos de Oliveira Junior, Interlocutor regional de turismo e 
secretário de Turismo de Juquitiba, falou da constituição do Fórum Permanente 
da Região Turística Mananciais, Aventura, Artes e Negócios, das orientações 
recebidas tanto do Ministério do Turismo como da Secretaria de Estado 
Turismo, e que a Instância de Governança Regional está de acordo com o 
estabelecido pela portaria nº 41 do Ministério do Turismo, com informações e 
documentação já inseridas dada como concluídas, e que a Região apta para 
participar do Mapa do Turismo Brasileiro sem prejuízo para os municípios que 
estão regulares e que fazem parte da mesma. 

O Sr. Victor Borges – Presidente da Rede Nacional dos Consórcios Públicos, 
destacou a importância do Consórcio trabalhar em parceria com o Ministério do 
Turismo e as IGR’s. 

A Sra Ana Carla, disse que a experiência do Conisud é única e que conhecê-la, 
que o ministério está revendo suas posições e que já trabalham com alguns 
consórcios. Brígida agradeceu o Victor Borges pelo seu empenho em agendar 
a reunião e sempre ajudar a todos. Ficou de encaminhar ao presidente da 
RNCP e a Sra Ana Carla, o Estatuto, o protocolo de Intenções, o Inventário 
Turístico Regional e o Mapa da Rota do Ciclo Turístico Mata Atlântica. 
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O Sr. IvaneiGonçalves,Assessor da Secretária Nacional de Investimentos, 
discorreu sobre captação de recursos e investimentos para projetos voltados 
aos Consórcios e demais segmentos. 

Retomando a palavra, a Sra. Ana Carla Fernandes Moura do Ministério do 
Turismo, agradeceu a presença de todos, se colocando a disposição para 
futuros esclarecimentos e dúvidas que possam ainda pairar e deu por 
encerrada a reunião. 

 

29/03/2022 

CONISUD E IPT - 1º WORKSHOP DE ÁREAS PRIORITÁRIAS 

 

 
O 1º Workshop de Áreas Prioritárias – Mananciais da Sub-região Sudoeste 
foi realizado nesta terça-feira, 29 de março, no Auditório da Prefeitura de 
Itapecerica da Serra. 

 
O evento foi realizado no âmbito do projeto de mapeamento de áreas 
prioritárias para investimentos em conservação e recuperação da qualidade 
ambiental da sub-região sudoeste da Região Metropolitana de São Paulo. 

Financiado pelo Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), a ação é uma 
parceria do Consórcio Intermunicipal da Região Sudoeste da Grande São 
Paulo (Conisud) e do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São 
Paulo (IPT). 

Compuseram a mesa os prefeitos de São Lourenço da Serra, Felipe Amed e 
de Itapecerica da Serra, Dr. Francisco Nakano, Brigida Sacramento, 
secretária executiva do Conisud; Priscila Ikematsu, pesquisadora do Instituto 
de Pesquisas Tecnológicas (IPT); Márcia Nascimento, assessora da 
Coordenadoria de Planejamento Ambiental da Secretaria de Infraestrutura e 
Meio Ambiente do Estado de São Paulo (CPLA/SIMA); Eileen Acosta da The 
NatureConservancy (TNC) Brasil; Mônica Zuffo, do Laboratório de apoio 
multicritério à decisão orientada e sustentabilidade empresaria e ambiental 
(LADSEA/UNICAMP); e JumaraBocatto, da Associação de Engenheiros e 
Arquitetos de Itapecerica da Serra (AEAIS). 
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Os resultados preliminares do projeto e os critérios a serem utilizados no 
mapeamento foram apresentados e discutidos junto com especialistas e 
demais participantes. Aproximadamente 65 pessoas estiveram no evento 
presencialmente, incluindo técnicos do Estado, das diversas prefeituras da sub-
região sudoeste, gestores de Unidades de Conservação, Guarda Ambiental, 
Câmara municipal, membros da sociedade civil organizada e do Comitê de 
bacia hidrográfica do Alto Tietê. O evento foi transmitido por meio do canal do 
IPT, no Youtube, para permitir uma participação mais ampliada. 
Acompanharam virtualmente membros do Estado, prefeituras de fora da sub-
região, outros Comitês de Bacia Hidrográfica e sociedade civil interessados no 
tema. A gravação pode ser consultada nesse 
link: https://bit.ly/1WK_Mananciais_Conisud_LInk 

Os participantes puderam expor suas dúvidas e contribuições tanto por meio da 
fala quanto por meio do preenchimento de um questionário, que está disponível 
em: https://pt.surveymonkey.com/r/AP_Conisud. As informações serão 
sistematizadas e incorporadas no trabalho pela equipe do IPT. 

Outros eventos e reuniões setoriais devem acontecer até a finalização do 
projeto, que tem como uma de suas premissas a construção coletiva e 
participativa na definição de áreas prioritárias. 

 
 

06/04/2022 

CONISUD/SIMA/CIRS/DAEE E EMPRESÁRIOS 

 

Em reunião realizada em SP dia 06/04/2022, na Secretaria de Infra Estrutura e 
Meio Ambiente com o objetivo de buscar solução para o grave problema de 
Resíduos Sólidos da Região Sudoeste, nos foi apresentada pelo DAEE, 
Dorivaldo Ribeiro, uma empresa que tem interesse de atuar nessa área. José 
Valverde, Coordenador do Comitê Intersetorial de Resíduos Sólidos, 
juntamente com Alfredo Rocca, da SETEB e Ricardo Cantarani – Coordenador 
de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, apontaram os critérios para empresas 
com interesse em se instalarem no Estado: Licenciamento junto a CETESB, 
Modelagem de negócio, tipo de produtos pretendem produzir, tecnologia a ser 
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utilizada, entre outros. Por sua vez a Secretária Executiva do CONISUD – 
Brigida Sacramento, colocou o que espera de uma empresa que venha se 
instalar na região.  

Ficou agendada uma visita técnica, in loco, no aterro de Itapecerica da Serra, 
provável área para a instalação de uma usina que poderá atender aos 
municípios que se encontram com seus territórios 100% em área de proteção 
ambiental. O Secretário de Itapecerica da Serra, Gilberto Pascon, informou que 
a área a ser visitada tem cerca de 12.500m2 disponível. 

Também participaram: Bally Gastois, Eugênio Torres, LuisPanelli, Lincon 
Mattos, Marcos Moura, Clailton Baracho, Alvaro Sergio Barbosa e Ricardo 
Sessarego. 

 

27/04/2022 

CONISUD RECEBE EQUIPE DA ARTERIS. 

 

A reunião foi solicitada pelo CONISUD aos técnicos da Concessionária Arteris, 
para acompanhamento e retorno dos apontamentos feitos pelos representantes 
técnicos do Consórcio, ao projeto funcional das Ruas Laterais, entregue pela 
ANTT ao consórcio em 08/02/2022 para apreciação. 

Cumprimento do Contrato Original Implantação das Ruas Laterais da Rodovia 
Regis Bittencourt – BR116 do município de Taboão da Serra a São Lourenço 
da Serra, contempladas no Projeto de Exploração de Rodovias – PER, em sua 
10ª Revisão Ordinária e 11ª. Revisão Extraordinária, aprovados pela 
Deliberação 1059 de 28/12/2018 da ANTT, publicada no DOU em 2112/2018, a 
serem executadas no 11º ano. 

Marcos Dutra - Gerente técnico da Região Sul, Marcelo Possamai - 
Coordenador de projetos e Leticia Passari - Coordenadora da faixa de domínio, 
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iniciaram a apresentação do traçado do projeto funcional com as considerações 
feitas pelos técnicos do consórcio, encaminhadas a ANTT em 08/03/2022: 

 Em relação ao acesso após o Motel Vitara para a Rua Maria Bento de Lemos, 
evitando assim o fluxo de veículos pesados no sistema viário local, reduzindo 
assim o incômodo desse tráfego aos moradores do Bairro, que não estava 
contido no projeto naquele momento, será contemplado. 

 As Ruas laterais acabam na estaca 13615, e retorna no Desenho nº: DE-06-
116/SP-269-0-F11/505 na estaca 13628, onde os veículos retornam a faixa de 
rolamento da Rodovia, e em 260 metros seguintes podem retornar para a Rua 
Lateral. Segundo os técnicos da Arteris, irão propor a ANTT, a possibilidade de 
relocação da passarela, para que tenha continuidade a rua lateral, e não fique 
semente os 260 m, direcionando os veículos para a rodovia e depois 
retornando. 

 Quanto a anular a agulha de acesso existente na estaca 13658, essa será 
retirada, e somente será possível a saída no final do trecho da Rua Lateral, 
após a Padaria Belas Artes. 

 No KM 276, foi relatado a insegurança que há no acesso a Rua Jorge Balduzzi, 
o acesso a Hélio OssamuDaikuara (Posto 22).A concessionária somente 
informou que foi contemplado a melhoria no acesso a Hélio OssamuDaikuara. 

 Foi apresentado o projeto que liga as Rua Laterais, entre a Av. João Paulo I e 
Estrada São Judas. 

 Quanto ao pedido de estudo de continuidade entre os trechos do Km´s 280 e 
282, segundo a concessionária, será implantada nesse trecho a 3º faixa, para 
aumentar a capacidade de fluxo da Rodovia. 

 Já em relação ao projeto da grande rotatória do Km 279, não foi apresentado 
nada pela concessionária. 

 Quanto ao acesso direto á Santos, no sentido Norte pelo Km 279, foi informado 
pela ARTERIS que a ANTT e a ARTESP, estão com agenda marcada para 
iniciar tratativas junto às concessionárias envolvidas nesse trecho, para que 
haja um entendimento comum e resolutivo para o problema do constante 
transito nesse entroncamento. 

 Em relação ao Km 287, na entrada da Estrada do Mosteiro jardim Santa Adélia, 
a concessionária relatou que tal acesso será melhorado pelo empreendedor 
que esta pretendendo se instalar as margens da Rodovia. 

PLANO DE AÇÃO PARA 2022: 

 Serão Executados a partir de maio dois Trevos KM 312- em Embu das Artes e 
KM 302, em Juquitiba. 

 Até junho: conclusão total do Projeto Executivo das Ruas Laterais dos 11 
primeiros quilômetros que já estavam reconhecidos como Ruas Laterais pela 
ANTT, e que os 09 restantes irão entregar em novembro. 

 A partir de outubro execução de alguns trechos já estruturados. 
 Para 2023 o inicio das obras. 

Participaram: 

Prefeitos:  José Aprígio - Taboão da Serra e vice presidente do Conisud; 
Felipe Amed -  São Lourenço da Serra e Francisco Nakano - Itapecerica da 
Serra.  
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Brígida Sacramento – Secretaria Executiva do Conisud 

Ivo Farias – Presidente da ACISE, Roberto TerassieHillmann Albrecht -
 Diretores da ACISE. 

Ivo Rocha –Chefe do Núcleo de Policiamento da 04ª delegacia PRF. 

Corpo Ténico do CONISUD: Álvaro Barbosa - Eng. Diretor de Programas e 
Projetos do Conisud, Francisco Marques – Eng. PM de Embu das 
Artes, Daniel Lourenço – Eng. Embu Guaçu, Ruy Poletto - Prefeitura de 
Taboão da Serra, Gilberto Pascom - Prefeitura de Itapecerica da 
Serra, Márcio Bittencourt - Prefeitura de São Lourenço da Serra. 

E demais convidados. 

 

18/04/2022 

CONISUD E SEBRAE DÃO A LARGADA. 

 

 
CONISUD e SEBRAE dão inicio aos cursos de capacitação a comerciantes e 
pequenos empresários da região. Dia 18/04 teve início o curso do setor de 
alimentação e bebidas e no dia 26/04 o curso para o setor de Comércio e 
varejo. 

Os cursos estão sendo online e reúnem empresários e comerciantes das oito 
cidades. Um dos objetivos é capacitá-los para que aumentem seu faturamento 
em até 5% e com isso gerem mais emprego e renda para a população. Outro 
objetivo é integrá-los, regionalmente, que troquem experiências e cooperem 
entre si. 

Os que fizerem o curso até o final terão a assessoria do SEBRAE, 
gratuitamente, por 03 meses para potencializar o seu comércio. 

Em maio terão inicio os cursos para o setor de artesanato e hotelaria. 
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03/05/2022 

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DO CONISUD. 

 

Pauta assuntos importantes para o desenvolvimento regional das 8 
cidades consorciadas 

Na manhã desta terça-feira (03), o Consórcio Intermunicipal da Região 
Sudoeste da Grande São Paulo – CONISUD, realizou na sede da FAEM – 
Faculdade de Embu das Artes, a Assembleia Ordinária que reúne os Prefeitos 
das cidades da Sub-Região Sudoeste da RMSP para tratar de assuntos 
relevantes para o desenvolvimento regional. 

“Esses são projetos que a gente não pensa só no agora. Precisamos plantar 
hoje para colher no futuro. Todos nós Prefeitos e gestores, independente de 
partido ou ideologia, precisamos trabalhar pensando no desenvolvimento. 
Precisamos deixar um legado para nossas cidades”, com essa fala o Prefeito 
Ney Santos fez a abertura e deu início aos trabalhos. 

A Secretária Executiva do CONISUD, Brígida Sacramento, elencou as pautas a 
serem tratadas na oportunidade e iniciou com o projeto do workshop para o 
lançamento do Plano Regional de Turismo. Resultou acordado entre os 
Prefeitos que o workshop acontecerá no mês de novembro, após a eleição de 
2022. 

O Coordenador Executivo do Comitê de Integração de Resíduos Sólidos do 
Governo do Estado de São Paulo, José Valverde, realizou uma apresentação 
referente ao projeto de Resíduos Sólidos onde o papel do Estado é apoiar e 
priorizar as iniciativas dos municípios através de soluções consorciadas ou 
compartilhadas entre dois ou mais municípios. Projeto este que vem sendo 
trabalhado juntamente ao CONISUD. 
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O Gerente do SEBRAE de Osasco, Thiago Brandão apresentou os dados 
referente a capacitação para fomentar o empreendedorismo, a inovação e a 
competitividade dos pequenos negócios com foco no turismo regional. Já 
somam 130 empresas que aderiram ao projeto e os resultados positivos estão 
aparecendo conforme avançam nas capacitações de gestão empresarial, 
tecnológicas e consultorias especializadas. 

Os representantes do CONISUD apresentaram as informações referentes ao 
estudo de viabilidade para implantação de soluções para resíduos sólidos. Um 
projeto que o Consórcio está empenhado em buscar soluções e resultados 
para as cidades da região. 

Estiveram presentes na Assembleia os Prefeitos Ney Santos de Embu das 
Artes, Josué Ramos de Vargem Grande Paulista, José Antônio de Embu-
Guaçu, Francisco Nakano de Itapecerica da Serra, Ayres Scorsatto de 
Juquitiba e Felipe SemeAmed de São Lourenço da Serra. 

  

06/05/2022 

CONISUD PRESTIGIA O PRIMEIRO ENCOMTUR EM COTIA. 

 

Na última sexta-feira (06/05), foi realizado o primeiro Encomtur (Encontro de 
Conscientização Municipal do Turismo) no Templo ZuLai em Cotia. O evento 
teve a contribuição dos palestrantes Ibrahim Georges Tahtouh - Membro da 
Academia Brasileira de Eventos e Turismo e Virgilio Carvalho – Diretor da 
Confederação Nacional do Turismo que enriqueceram a cerimônia com seus 
conhecimentos e destacaram a importância do Turismo para o 
desenvolvimento da Região.  

O Conisud esteve representado pela Secretária Executiva – Brigida 
Sacramento que frisou o quanto esse evento é importante e um exemplo para 
região “Nossa região é privilegiada por suas riquezas naturais, culturais e 
turísticas. Estamos apenas a 36 km do centro de São Paulo, precisamos ser 
vistos e reconhecidos pelo Estado e pela União. O apoio do poder público é  
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fundamental para que a iniciativa privada possa executar os projetos. 
Precisamos fazer um trabalho interno e externo para divulgá-las.” 

O Secretário de turismo de Cotia – Nelson Broering , agradeceu a presença de 
todas as autoridades das várias cidades presentes do Conisud e Cioeste e 
demonstrou sua felicidade e contentamento em poder reunir tantos colegas de 
secretarias, empresários e consórcios em um evento de turismo para estreitar 
relações e construir projetos. 

Além de secretários, autoridades e empresários, estiveram presentes no 
evento também a Sra. Ângela Maluf – Vice Prefeita de Cotia, MiaoYou – Mestra 
Templo ZuLai, Evaldo Almeida – Secretário Executivo do Cioeste, Ricardo 
Rodrigues – Presidente da OAB de Cotia, Jarbas Favoretto – Amtur, entre 
outros. 

 

09/05/2022 

GOVERNO NA ÁREA TEM A PARTICIPAÇÃO DO CONISUD. 

 

CONISUD ENTREGA PROJETO EXECUTIVO DA VICINAL DE LIGAÇÃO DA 
RODOVIA RAPOSO TAVARES À RÉGIS BITTENCOURT (BR116) AO 
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL RUBENS CURI/DER. 

O presidente do CONISUD, prefeito Ney Santos de Embu das Artes, entregou 
ofício ao secretário de Desenvolvimento Regional, Rubens Curi, solicitando o 
apoio do Governo do Estado ao projeto da vicinal de ligação da Rodovia 
Raposo Tavares à Rodovia Régis Bittencourt BR116, protocolado no DER 
nesta data de 09/05/22. 

Esta vicinal irá beneficiar todos os municípios lindeiros às duas rodovias, além 
de desafogar o trânsito nas duas rodovias, inclusive no Rodoanel e no centro 
do município de Embu das Artes. 
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O secretário foi totalmente sensível ao pleito, “SE ESTIVER TUDO OK NO 
PROJETO EXECUTIVO INCLUIREMOS, AINDA ESTE ANO, NA PRÓXIMA 
FASE DE CONCESSÃO”, o que foi motivo de comemoração por todos os 
presentes. 

No mesmo encontro o Presidente da ACISE, Ivo Farias, os diretores Roberto 
Terassi, José Batista e o Eng da Prefeitura de Embu Francisco Marques, 
conversaramcom o responsável pelo DER na região, Vivaldo Camargo Basílio, 
sobre a parte técnica do projeto, que se comprometeu a dar a maior atenção e 
agilidade. 

Abaixo matéria feita pelo governo do Estado. 

O Governador Rodrigo Garcia esteve nesta segunda-feira (09/05) em Taboão 
da Serra, região Sudoeste da Região Metropolitana de São Paulo, onde 
autorizou a formalização de 12 convênios entre a Secretaria de 
Desenvolvimento Regional (SDR) e seis Prefeituras locais. Garcia ainda 36 
entregou veículos e maquinários por meio do programa “Nova Frota – SP Não 
Para”. Ao todo, o investimento estadual será de R$ 17,2 milhões em diversas 
obras de infraestrutura urbana e mais de R$ 12 milhões em equipamentos. 

“Nós estamos fazendo a entrega do Programa Nova Frota: ambulâncias, 
caminhões, tratores, equipamentos de estradas rurais. São 36 equipamentos 
destinados aos oito municípios aqui da região, que serão entregues hoje para 
cada prefeitura”, disse Rodrigo Garcia. 

As ações foram anunciadas durante a iniciativa Governo na Área, que busca 
intensificar as relações institucionais entre o Governo do Estado, Prefeituras e 
Câmaras Municipais, além de ampliar a transparência das ações 
governamentais à população. 

Rodrigo autorizou a formalização de 12 convênios entre a SDR e seis 
Prefeituras da região, são elas Embu das Artes, Embu-Guaçu, Itapecerica da 
Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra e Vargem Grande Paulista. 

Embu-Guaçu será beneficiada com R$ 750 mil para obras de finalização da 
UBS Vila Cristina e R$ 250 mil para construção de calçada acessível no âmbito 
do programa Cidade Acessível. 

Juquitiba receberá R$ 600 mil para infraestrutura urbana, divido em dois 
convênios de R$ 300 mil, e R$ 250 mil cada para construção de calçada 
acessível, por meio do programa Cidade Acessível. São Lourenço da Serra 
será beneficiada com R$ 2,5 milhões para construção de uma unidade de 
Saúde e R$ 800 mil para infraestrutura urbana. 

Vargem Grande Paulista receberá R$ 10,6 milhões, sendo R$ 9 milhões para 
pavimentação de vias urbanas de terra, por meio do programa Nossa Rua, R$ 
800 mil para obras de infraestrutura urbana e R$ 835 mil para construção de 
um Centro de Saúde, no âmbito do programa Qualivida. 

Por fim, Embu das Artes e Itapecerica da Serra receberão R$ 250 mil cada 
para construção de calçadas acessíveis, por meio do programa Cidade 
Acessível. 
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Agora, a SDR aguarda as Prefeituras beneficiadas apresentarem os projetos 
executivos para a formalização dos convênios, início das obras e repasse dos 
recursos. 

Entrega de veículos e maquinários para a RMSP 

Garcia ainda entregou 36 veículos e maquinários para oito municípios da sub-
região com um investimento superior a R$ 12 milhões. A remessa faz parte dos 
mais de 3 mil equipamentos essenciais para prestação de serviços municipais 
que serão entregues em todo o estado, o investimento total é de R$ 1 bilhão. 

Foram beneficiadas as cidades de Cotia, Embu das Artes, Embu-Guaçu, 
Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra e 
Vargem Grande Paulista. 

Por: Kethlyn Jesus e Pedro Henrique Rosa  

 

17/05/2022 

SEBRAE APRESENTA PROJETO PARA ÁREA DE MEIO 
AMBIENTE NO CONISUD. 

 

Estiveram reunidos no CONISUD, dia 17/05/2022, representantes das 
Secretarias de Meio Ambiente de Juquitiba, Cotia e Embu Guaçu, quando 
foram explanados os projetos em andamento pelo consórcio e seus 
desdobramentos. 

            A articuladora do SEBRAE e FGV, Carolini Gonçalves apresentou as 
possíveis capacitações para os Municípios participantes do Consórcio, como 
“cooperativismo e associativismo de reciclagem”. 

            Ficou combinado que o grupo terá reuniões quinzenais para agilizar e 
concluir os trabalhos. 

 



 

64 
 

19/05/2022 

CONISUD PARTICIPA DE SEMINÁRIO EM SÃO LOURENÇO 
DA SERRA. 

 

O Conisud participou na última quinta-feira (19/05) do evento em São 
Lourenço, onde foi debatido o tema da gestão das Águas superficiais e o 
turismo consciente e sustentável. 

Brigida discorreu sobre as ações do consórcio, principalmente com foco no 
turismo regional. 

Estiveram presentes os Prefeitos de São Lourenço da Serra, Juquitiba, o IPT e 
representantes da Associação de Turismo e Hospitalidade de São Lourenço, 
Juquitiba e Região. 

Saiba mais sobre o tema acessando o link abaixo: 

https://www.instagram.com/p/Cdw0D1lMuSb/?igshid=YmMyMTA2M2Y= 
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27/05/2022 

SEMINÁRIO TEMÁTICO CONISUD/SEBRAE 2022. 

 

O CONISUD organizou no dia 27 de maio p.p., o seminário sobre turismo – 
CaminhoseOportunidades para o Desenvolvimento do Turismo na 
RegiãoMetropolitanadeSão Paulo,em parceria com o SEBRAE, que contratou a 
FIA – FundaçãoInstituto deAdministração/USP para uma importante reflexão 
sobre o turismo regional.A Prof.ª Luciana Sagi, que possui mais de vinte anos 
de experiência no turismo, emdiferentes países, expôs sobre a importância do 
destino turístico se consolidar comocompetitivo e sustentável e que, para tanto, 
dispõe-se de programas de capacitação econsultoria, como o SEBRAE 
Turismo.Estiveram presentes mais de sessenta pessoas, entre Secretários de 
Turismo dosmunicípios, técnicos e sociedade civil, participando ativamente 
com questionamentos sobreo tema. Foram distribuídos os primeiros 
informativos do CONISUD no evento, expondo àcomunidade, os trabalhos 
desenvolvidos pelo órgão. 
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27/05/2022 

CONISUD PARTICIPA DA COMEMORAÇÃO DOS 55 ANOS DA 
ACISE. 

 

A entidade que representa os empresários de Embu das Artes e Região, a 
ACISE – Associação Comercial Industrial e Serviços de Embu, completou no 
dia 27 de maio de 2022, 55 anos de fundação, e para celebrar a data foi 
realizado o tradicional “Jantar da ACISE” que reuniu mais de 200 pessoas. 
“São 55 anos de história, ações importantes e projetos grandiosos que saíram 
de dentro da Associação. Cada presidente que passou por aqui contribuiu para 
que a ACISE se tornasse essa entidade com tanta representatividade hoje”, 
disse o 18º e atual presidente da ACISE, Ivo Ribeiro Farias. 

O atual presidente celebrou a presença dos ex-presidentes no evento com uma 
homenagem pelo reconhecimento de suas atuações: Roberto Terassi, 
Terezinha Almeida, José Batista Rodrigues e Hillmann Albrecht, que juntos 
somam 25 anos a frente da Associação. Na oportunidade, Ivo Farias 
referenciou todos os presidentes que fizeram parte dos 55 anos da ACISE. 

“Precisamos destacar a importância do Associativismo para os empresários. 
Como diz a nossa frase: ‘Nenhuma empresa é tão grande, ou melhor, quanto 
todas juntas’. O associativismo fortalece empresas, dinamiza e constrói o 
desenvolvimento sustentável que tanto almejamos”, disse o Presidente, que 
aproveitou a oportunidade para discursar sobre os produtos da ACISE 
juntamente com os colaboradores. 

No evento foram sorteados diversos prêmios doados pelos Associados da 
ACISE e a animação ficou por conta do tecladista e cantor João Marcel, 
Thobias da Vai-Vai e sua banda, e a dupla Wagner e Walmir. 
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01/06/2022 

CONISUD VISITA PREFEITURA DE TABOÃO DA SERRA. 

 

Na última quarta-feira (01/02) a Secretária Executiva – Brigida Sacramento se 
reuniu com o Prefeito Aprígio, com a Vereadora e Primeira dama Luzia Aprígio 
e com o Sr. Jiva Bandeira para discutir sobre o turismo no município.   

A primeira dama Luzia explanou o interesse em ampliar o funcionamento do 
departamento de turismo na cidade e como o Conisud poderia apoiá-los nesse 
sentido. 

Brigida explicou como está o andamento do desenvolvimento do turismo na 
região e o quão importante é a participação de Taboão nesse processo, 
“Taboão é a porta de entrada da região!” Expôs também a grande necessidade 
do departamento de turismo ter uma estrutura sólida e autônoma nas tomadas 
de decisões, uma vez que turismo é um tema que está crescendo cada vez 
mais e a tendência é virem mais projetos de expansão que beneficiarão a 
cidade. 

O Prefeito Aprígio se colocou a disposição para ajudar no progresso do turismo 
e apresentou algumas idéias futuras, que serão de grande interesse para o 
município e região. 

Por fim, Brígida entregou o informativo do Conisud (que pode ser acessado 
através desse link: Conisud - CONISUD EM FOCO) onde mostra todos os 
trabalhos e projetos que estão em andamento no Consórcio. 

Participaram também da reunião o Dr. Mateus e Dra. Monica – Departamento 
Jurídico da Prefeitura e Lisle Lima – Diretora Administrativa e Financeira do 
Conisud. 
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07/06/2022 

CONISUD PARTICIPA DE SEMINÁRIO EM JUQUITIBA. 

 

O CONISUD participou na última terça-feira (07/06) do Seminário em Juquitiba 
sobre a Gestão deResíduos Sólidos e o Turismo Consciente e Sustentável, 
tema abordado pela SecretáriaExecutiva, Brígida Sacramento, que também 
apresentou as ações desenvolvidas pelo consórcio. 

Na oportunidade, várias iniciativas importantes de economia circular, gestão 
dos resíduos sólidos,de valorização das cooperativas foram versadas pelos 
palestrantes convidados pela Athos, o quevem ao encontro das ações do 
consórcio, como a Estação Preço de Fábrica, com pagamentojusto pelo 
material reciclável, que será implantada na empresa IBEMA, em Embu das 
Artes. 

Estiveram presentes os Prefeitos de São Lourenço da Serra, Felipe Amed, 
Ayres Scorsatto, de Juquitiba,Diogo Azevedo, da Secretaria de Infraestrutura e 
Meio Ambiente do Estado/CIRS e representantes daAssociação de Turismo e 
Hospitalidade de São Lourenço, Juquitiba e Região. 
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20/06/2022 

SEBRAE E CONISUD INICIARAM HOJE O EMPRETEC. 

 

 

O CONISUD teve a honra de participar hoje, segunda-feira (20/06p.p.) da 
abertura do curso Empretec, principal programa de formação de 
empreendedores, criado pela Organização das Nações Unidas (ONU), 
realizado em mais de 40 países, e ministrado com exclusividade pelo SEBRAE 
no Brasil. 

A região ganhará 34 participantes, entre sociedade civil e prefeituras 
constituintes do Conisud, melhor capacitados através de um seminário de uma 
semana de imersão, com extensão de assessoria por mais três meses além do 
curso, para cada participante em sua atividade fim. 

Trata-se de uma qualificação esperada que trará enorme benefícios e 
dinamismo diferenciado ao empreendedorismo da região. 

Entre as várias atividades, o seminário define quais são as qualidades de um 
empreendedor de sucesso: 

 Busca de oportunidades e iniciativas 
 Correr riscos calculados 
 Exigência de qualidade e eficiência 
 Persistência 
 Comprometimento 
 Busca de informações 
 Estabelecimento de metas 
 Planejamento e monitoramento sistemático 
 Persuasão e rede de contato 
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 Independência e autoconfiança 

Agradecemos à Faculdade FECAF de Taboão da Serra, que gentilmente cedeu 
o espaço para a realização do Empretec. 

  

Saiba mais: https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/empretec 

 

27/06/2022 

CONISUD EM REUNIÃO COM IPT E SETUR/SP. 

 

 
Estiveram reunidos em 27/06p.p., a Câmara Técnica de Turismo do Conisud, 
Priscila Argentim, do IPT e Luís Sobrinho, da INVESTSP/SETUR, para tratarem 
de pautas referentes ao Programa da Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico do Estado de São Paulo e das iniciativas da Secretaria de Turismo. 

Na ocasião, foi explanado pela técnica, Priscila Argentin, o apoio que o IPT fará 
quanto à revisão/elaboração dos planos municipais de turismo, integrado ao 
plano regional, através do Programa de Apoio Tecnológico aos Municípios – 
PATEM, solicitado por meio da prefeitura de São Lourenço da Serra ao 
Governo do Estado, com inicio entre julho e agosto deste ano.  

Luis Sobrinho, da  SETUR, esclareceu que a secretaria está realizando apoio 
ao cicloturismo,no Estado, modalidade bastante procurada durante a 
pandemia. Há total interesse em apoiar nossa região pela proximidade a São 
Paulo, pela oferta de rotas urbanas e rurais em meio a Mata Atlântica - bioma 
predominante da região, além do fomento da atividade como indutora do 
turismo regional. 
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29/06/2022 

CONISUD RECEBE SIMA E SP AMBIENTAL. 

 

Estiveram reunidos em 29/06p.p. no Conisud, representantes das Secretarias 
de Meio Ambiente de Cotia, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Embu Guaçu e 
Embu das Artes, juntamente com Evaldo Ribeiro, coordenador de Saneamento 
e César Louvison, ambos da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente; 
Adriana Salomão e Maria Fátima Borella, do Consórcio São Paulo Ambiental 
para detalhar os próximos passos da construção do Plano Regional de 
Resíduos Sólidos, no que se refere ao desenvolvimento e implantação de 
metas, dado o senso de urgência e responsabilidade da gestão ambiental dos 
resíduos urbanos. 

 
Foi esclarecido que há metas de curto, médio e longo prazo  a serem 
cumpridas, com o horizonte final de 2035, que dependem do entendimento do 
Estado a respeito do gerenciamento municipal do tema, e que para tanto, é 
imprescindível a colaboração do Conisud no reforço da importância do 
fornecimento de dados da região, de forma a se formar um diagnóstico das 
ações hoje praticadas pelos municípios, para uma melhor e mais eficiente 
propositura por parte do Consórcio SP Ambiental na melhoria dos 
procedimentos. 
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29/06/2022 
SEBRAE E CONISUD FORMARAM A 1ª TURMA DO EMPRETEC NA REGIÃO. 

 

 
O CONISUD e o SEBRAE formaram a 1ª turma do Empretec da região, com 
foco no turismo regional. 

Trata-se de um programa de formação de empreendedores, criado pela 
Organização das Nações Unidas (ONU), realizado em mais de 40 países, e 
ministrado com exclusividade pelo SEBRAE no Brasil. 

Somado aos demais cursos de capacitação que já foram realizados pelo 
SEBRAE, de artesanato, hotelaria, comércio e alimentação, os gestores 
públicos de nossa região e os membros da sociedade civil que abraçaram esta 
oportunidade, estão agora melhor capacitados para transformar a nossa região 
no turismo; melhorar o faturamento de suas empresas, e com isso, gerar renda 
e empregos para a população. 

Isso torna nossas cidades mais qualificadas e melhor preparadas para receber 
osturistas. 

 

Saiba mais: https://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/empretec 
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30/06/2022 

CONISUD ASSINA CONTRATO PARA USINA DE RCC 

 

O CONISUD assinou hoje, 30/06, o contrato para recebimento da usina 
móvel de RCC e do caminhão tipo cavalo mecânico, da Secretaria de 
Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado - SIMA/CIRS, que será repassado 
pelo Fundo Estadual de Prevenção e Controle da Poluição - FECOP. 

Entre os municípios participantes do Conisud, seis foram de pleno acordo com 
o recebimento dos equipamentos: Embu da Artes, Embu-Guaçu, Itapecerica da 
Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra e Vargem Grande Paulista. 

Trata-se de importante equipamento para o processamento dos resíduos da 
construção civil em nossa região, colaborando consideravelmente para os 
cuidados, preservação e melhoria do meio ambiente. 
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01/07/2022 

CÂMARA TÉCNICA DE TURISMO DO CONISUD RECEBE A 
PRF. 

 

A Câmara Técnica de Turismo esteve reunida com o Chefe de Serviço das 
Operações da Policia Rodoviária Federal no Estado de São Paulo, Márcio Silva 
no último dia 01/07 p.p. 

Na oportunidade, foram expostas as necessidades de apoio ao cicloturismo, 
uma vez que um dos objetivos do Conisud e seus prefeitos é fomentar a prática 
da atividade na região, através do lançamento neste ano, do “Circuito Mata 
Atlântica” e a região é cortada por rodovia federal. 

A PRF explanou que atua entre os quilômetros 269, de Taboão da Serra, até o 
km 407, em Miracatu, sendo que coloca à disposição, acompanhamento que 
vise à segurança da população, no caso de eventos ciclísticos, mediante 
contato e organização prévia; entre outras atividades de apoio que podem ser 
desenvolvidas. 

Abriu-se assim um importante canal de comunicação com o órgão federal, que 
atua em nossa região, em prol do turismo responsável, onde o objetivo é 
transformar o olhar sobre nossa região, voltado para seu potencial turístico, 
para a preservação de nosso meio ambiente e estímulo aos nossos pontos 
atrativos, quer seja na área de acolhimento ao turista, oferta de serviços, 
passeios, artesanato, gastronomia; gerando renda para a população, 
qualificando nosso receptivo, com segurança para os visitantes. 
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04/07/2022 

CONISUD RECEBE O DAEE E CARBOGÁS. 

 
No último dia 04/07 p.p., estiveram reunidos na sede do Conisud, 
representantes do DAEE, da Carbogás, os prefeitos Ayres Scorsatto de 
Juquitiba, Felipe Amed, de São Lourenço da Serra e Francisco Nakano, de 
Itapecerica da Serra, além do corpo técnico. 

Na oportunidade, foram explanados os benefícios ambientais e financeiros 
gerados pela instalação de uma usina de processamento de resíduos sólidos 
para os municípios da Bacia do Alto Tietê. 

À exceção do processamento do vidro e ferro, que poderá ser utilizado pela 
economia circular, cooperados de reciclagem; todo o material gerado como lixo 
urbano, podas e cata-bagulho poderão ser processados pela usina, resultando 
em vapor, gás ou geração de energia elétrica como produto final. 
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05/07/2022 

EQUIPES DO MEIO AMBIENTE EM REUNIÃO COM O IPT NO 
CONISUD. 

 

No último dia 05/07 p.p., estiveram reunidos na sede do Conisud, corpo técnico 
das secretarias de meio ambiente dos municípios e o IPT, para atualização do 
status do projeto financiado pelo FEHIDRO para o Mapeamento de áreas 
prioritárias para investimentos em conservação e recuperação da qualidade 
ambiental dos mananciais da sub-região sudoeste da Região Metropolitana de 
São Paulo. 

Na oportunidade foram apresentados os resultados da interação das equipes 
dos municípios com o IPT, apontando os principais vetores de pressão sobre 
as áreas de conservação e preservação, quer por desmatamento, quer por 
ocupações irregulares; sendo apontada a necessidade da participação da 
sociedade civil, através de seus Conselhos de Meio Ambiente, do Grupo de 
Fiscalização Integrada e órgãos do governo estadual, colaborando com os 
entes municipais na difícil tarefa de conter estes atos em seus territórios. 

Na segunda parte da reunião, foram discutidos os impactos da Lei Federal 
14.285, de 29 dezembro de 2021, que altera o Código Florestal e dispõe sobre 
as faixas de proteção permanente no entorno de cursos d’água em áreas 
urbanas consolidadas, e como os municípios poderão atuar neste quesito. 
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10/07/2022 

CICLOTURISMO SE FIRMA NA REGIÃO. 

 

No último sábado, 10/07 p.p., o cicloturismo ganhou reforço com a entrega da 
rota de Vargem Grande Paulista à Ibiúna. 

É mais uma etapa da construção da rota maior, com 2.200km de extensão, que 
abrangerá os oito municípios do Conisud, além de Ibiúna, conformando o 
“Circuito Mata Atlântica”. 

O objetivo é lançarmos a rota completa em novembro deste ano, propiciando 
aos praticantes da modalidade, nova opção em nossa região. 

 

15/07/2022 

ANTT EM REUNIÃO COM O CONISUD. 
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No último dia 15/07 p.p., estiveram reunidos virtualmente o corpo técnico do 
Conisud, representantes da sociedade civil, juntamente com o Superintendente 
de Infraestrutura Rodoviária da ANTT/Brasília, Sr. Roger da Silva Pêgas. 

Na ocasião, foram tratados assuntos referentes ao cumprimento do contrato do 
PER – Programa de Exploração da Rodovia, da BR-116, quanto à execução 
das vias laterais, entre Taboão da Serra e São Lourenço da Serra, numa 
extensão de 20 kmdescontínuos. 

A ANTT, demonstrando a parceria esperada, se prontificou a verificar com 
brevidade o andamento do projeto executivo junto à concessionária ARTERIS e 
o respectivo cronograma de obras, de forma a dar andamento ao pleito da 
região, de organização do tráfego junto à rodovia federal. 

 

19/07/2022 

SIMA E ARSESP SE REUNEM COM O CONISUD. 

 

Reuniram-se no último dia19/07 p.p., José Valverde (CIRS/SIMA), Joaquim 
Leite Matias (ARSESP) e sua equipe técnica, Brígida Sacramento e Estela 
Marques (CONISUD), na sede da Secretaria de Infraestrutura e Meio 
Ambiente. 

Na oportunidade, foram tratados assuntos referentes ao marco legal do 
saneamento, questões de regulação e fiscalização inerentes aos novos 
convênios, e como a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de 
São Paulo poderá assessorar o Consórcio em suas novas demandas. 
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21/07/2022 
ARTESANATO RECEBE IMPULSO COM A PARCERIA CONISUD – SEBRAE. 

 

A parceria CONISUD - SEBRAE se reuniu com os artesãos da região no último 
dia 21/07 p.p., para comentar da importância de um trabalho diferenciado, 
exclusivo, que faça o turista ter vontade de levar a produção do nosso 
artesanato para sua casa, de presentear com uma lembrança da região. A 
reunião foi coordenada pela secretária Executiva, Brigida Sacramento, do 
Conisud e Jane Malaguti, do Sebrae. 

A Região Turística Mananciais, Aventura, Artes e Negócios se fortalece a 
passos comprometidos, é o cicloturismo em uma vertente, o artesanato em 
outra, a gastronomia, a forma de recepcionar os turistas, a hospitalidade: todos 
se complementam - fortalecendo o empreendedorismo, gerando empregos e 
renda para a região. 

Um dos objetivos é aproximar as associações de artesãos de cada município e 
ajudar àqueles que precisam formar a sua própria, trocando experiências, 
demonstrando seu produto, ajudando-o a se tornar único. 

Outra oportunidade será auxiliar o artesão a se tornar um micro empreendedor, 
a se formalizar. 

Para tanto, têm sido oferecidos cursos de capacitação pelo SEBRAE-
CONISUD, como os que serão realizados nos dias 02 e 03 de agosto, quando 
teremos a chave marketing e finanças, através dos cursos de formação de 
preço de venda; utilização do Instagram e do Google Meu Negócio, além da 
consultoria individualizada pelo SEBRAE. 

Participaram, além dos artesãos, os secretários municipais de Embu das Artes, 
Rosana Almeida e Anderson Zonta; KarollyneRotger - Embu Guaçu, Jiva 
Bandeira e Wesley Renato - Taboão da Serra; Gustavo Rezende - Itapecerica 
da Serra e Leonardo Aluísio - Juquitiba. 
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02/08/2022 

EQUIPE DE TURISMOREGIONAL SE REUNE COM O IPT NO 
CONISUD. 

 
No último dia 02/08p.p., estiveram reunidos na sede do Conisud, o corpo 
técnicodo turismo dos municípios e o IPT, para início à discussão dos planos 
municipais de turismo da Região Turística Manancial, Aventura, Artes e 
Negócios. Priscila Argentim e Priscila Ikematsu, orientaram sobre a estrutura 
do plano. Será dada assessoria individual a cada município 

Na data foi divulgada pela secretária executiva, Brigida Sacramento, aabertura 
da exposição da nossa Região Turística, na Estação Paulista do Metrô de São 
Paulo, de 02 a 31 de agosto, com painéis de todas as cidades, demonstrando 
os nossos atrativos aos turistas - um estímulo de grande alcance à visitação de 
nossas cidades. 
A partir da segunda quinzena de agosto, às terças e quintas-feiras, haverá 
apresentações de grupos culturais das cidades, nos horários das 14h0 e 
15h00, com música e dança regionais. 

É a RT se fazendo presente na região metropolitana.  
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03/08/2022 

TURISMO DO CONISUD NA ESTAÇÃO PAULISTA DE METRÔ 
ATÉ 31 DE AGOSTO. 

 

 

Para quem aprecia o turismo do Estado de São Paulo, uma das melhores 
opções para conhecer mais é visitar a exposição "Meio Ambiente & Turismo 
Paulista", de 02 a 31 de agosto, na estação Paulista, linha amarela de metrô, 
sob a curadoria de Maurício Coutinho, produção de Mara Porto, apoio de 
Brígida Sacramento, revisão de J. Ivo Brasil, print de Flippaper, apoio cultural 
da Sincoplastic Embalagens Flexíveis, Acise/Associação Comercial, Industrial e 
Serviços de Embu e Conisud. 

Na mostra estão algumas informações sobre as cidades do CONISUD, região 
sudoeste da Grande São Paulo, destacando-se as cidades de Embu das Artes, 
Juquitiba, São Lourenço da Serra, Itapecerica da Serra, Taboão da Serra, 
Cotia, Embu Guaçú, Vargem Grande Paulista e Ibiúna. 

Na segunda quinzena de agosto ( dias 16,18,23,25 e 30) teremos 
apresentações de duas prefeituras por dia das 14h às 16h. Passem por lá para 
prestigiar a nossa região. 
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04/08/2022 
CONISUD E GESTORES MUNICIPAIS PARTIPAM DO 19º SALÃO SÃO 
PAULO DE TURISMO. 

 

Foi realizado nos últimos dias03 e 04/08p.p., o 19ºSalão São Paulo de 
Turismo, com a participação de representantes de várias cidades, divulgando o 
turismo, seus atrativos e produtos, além de várias palestras referentes ao tema. 

A respeito do Plano de Regionalização do Turismo do Estado de São Paulo, 
apresentado pela Secretaria de Turismo, com a cooperação da consultoria 
Turismo 360, e apoio do BID, houve a explanação sobre suas etapas, como o 
diagnóstico, as megatendências globais, os estudos de casos utilizados como 
inspiração e, principalmente, a importância das governanças regionais, 
tornando os destinos mais competitivos com acesso ao mercado. 

Entre os vários pontos abordados, foram salientados os seguintes: 

 A regionalização é uma política pública, estratégica; 
 O mercado possui experiência própria; 
 A consolidação da conexão, pela proximidade geográfica dos municípios; 
 O desenvolvimento regional depende da inteligência coletiva, com o uso de 

ferramentas tecnológicas; 
 Interesse dos municípios em participar da regionalização; 
 Mapeamento dinâmico ajustável às mudanças de realidade; 
 A comunidade é prioridade no desenvolvimento regional; 
 Visão ecossistêmica, sinergia com outros setores; 
 Participação efetiva dos vários agentes (gestores públicos, interlocutores 

regionais e a iniciativa privada). 

Em breve, o plano será disponibilizado publicamente, com o objetivo do 
reconhecimento 
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10/08/2022 

SEBRAE E CONISUD EM OFICINA DE INTELIGENCIA 
EMOCIONAL PARA NEGÓCIOS - CAPACITAÇÃO PARA OS 
ARTESÃOS. 

 

Foi realizada nesta quarta-feira, 10/08p.p., pelo SEBRAE, junto com o Conisud, 
a oficina para os artesãos da região, com o tema da inteligência emocional 
para os negócios. 

Essa nova trilha faz parte do Programa de Turismo, em formato online, à noite, 
em versão mais enxuta, voltada para a gestão. 

Estas capacitações técnicas proporcionam, sem custo, a melhoria das 
condições do seu trabalho, desenvolvendo o artesanato local, aumentando as 
vendas e gerando renda, com o objetivo da retomada do turismo pós-
pandemia.            

Na oportunidade foi explicado pelo especialistaReginaldo de Andrade/Sebrae, 
o tripé básico para gerenciar nossas emoções: “pensamento, sentimento e 
ação”, que implica em como reagir às adversidades que surgem nos negócios. 

Outro ponto abordado foi que vender não envolve somente a comercialização 
pura de um produto físico, vende-se uma experiência; que envolve 
sentimentos, emoções, sensações,conexõese interações sociais. 
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18/08/2022 

REGIÃO TURÍSTICA MANANCIAL, AVENTURA, ARTES E 
NEGÓCIOS EM DIVULGAÇÃO. 

 

Nesta semana, nos dias 16 e 18p.p., se iniciaram as apresentações culturais 
de quatro das nove cidades participantes da Exposição no Metrô/ Linha 
Amarela: 

 Música clássica com a banda Mistura Fina - Embu das Artes 

 Rock com a banda Pop - São Lourenço da Serra 

 Hip-hop e Rap – Embu Guaçu, e Dança de São Gonçalo e músicas sertanejas, 
com os violeiros de Ibiúna. 

As apresentações acontecem sempre às terças e quintas-feiras, às 14h e 
15h, na Estação Vila Sônia, sendo que a exposição da região turística está 
disponível para visitação até o dia 30, na Estação Paulista/ Linha Amarela. 

Abaixo a programação das apresentações para as próximas semanas de 
agosto: 

 Dia 23: cantora Nathalia Corte, de Cotia e viola caipira, de Embu Guaçu 

 Dia 25: Mc’s, de Itapecerica da Serra e Batalha de Slam, de Taboão da Serra 

 Dia 30: dupla de músicos de Juquitiba e Banda, de Embu das Artes 

 
E no dia 17 p.p., houve uma coletiva para a imprensa, promovida pelo jornalista 
e curador da exposição do Metro, Maurício Coutinho e Conisud, na Ordem dos 
Músicos do Brasil, onde os Secretários de Turismo das nove cidades puderam 
expor sobre os atrativos turísticos da região. 
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Secretários: SakuraIshibuchi (Ibiúna); José Roberto (Vargem Grande Paulista); 
Jiva Bandeira (Taboão da Serra); Brígida Sacramento (Conisud); Wlad Santos 
(São Lourenço da Serra); Gerson Lazarin (Itapecerica da Serra); Mauro Ramos 
(Juquitiba); Rosana Almeida(Embu das Artes); Sara Martins (Embu Guaçu) e 
Nelson Broering (Cotia). 
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24/08/2022 
EQUIPE DE TURISMO REGIONAL SE REUNE PARA AS NOVAS PAUTAS. 

 

 

No último dia 24/08p.p., estiveram reunidos na sede da ACISE, o corpo 
técnicodo turismo dos municípios, Secretários da pasta, representantes dos 
Comtures, junto com o Conisud, para debater as pautas de avanço na área. 

Foram abordados os seguintes temas: elaboração do plano de trabalho do 
Fórum de turismo regional, a continuidade da exposição Meio Ambiente e 
Turismo Paulista na Estação do Metrô Faria Lima, no mês de setembro;a 
sinalização das ciclorotas internas nos municípios, tendo em vista o seu 
lançamento em final de novembro, os novos eventos; as demandas surgidas a 
partir da coletiva de imprensa realizada na Ordem dos Advogados do Brasil e a 
elaboração do calendário regional de eventos. Foi formado um grupo de 
trabalho para organizar e orientar os municípios quanto a melhor forma de 
sinalização das rotas ciclísticas. 
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29/08/2022 

1º FÓRUM PAULISTA DE ARTES E ARTESANATO EM TABOÃO DA SERRA. 

 

Foi realizado no último dia 29/08p.p., no Cemur em Taboão da Serra, o 1º 
Fórum Paulista de Artes e Artesanato, com a presença de artesães da região, 
do Secretário de Turismo, Jiva Bandeira, e dos representantes da Associação 
dos Artesãos e Artistas de Taboão da Serra (ARARATS) - Everaldo Barreto, do 
Sindicato de Artesãos do Estado de São Paulo (SINDIARTES) – Carlos da 
Mata, da Federação dos Artesãos do Estado de São Paulo (FEDART) – Susi 
Cleide; da Associação dos Artesãos Empreendedores do Estado de São Paulo 
(AESP) – Lindolfo dos Santos e a diretora Estela Marques, pelo Conisud. 
 
A pauta principal foi a regulamentação da profissão de artesão, instituída pela 
Lei Federal nº 13.180/2015; envio de carta aos futuros deputados federais a 
respeito desse pleito e da promoção de um calendário de feiras regionais, onde 
se possa divulgar o trabalho dos artistas e artesãos. 
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01/09/2022 

CONISUD -REGIÃO TURÍSTICA MANANCIAIS, AVENTURA, 
ARTES E NEGÓCIOS ENCERRA SUAS APRESENTAÇÕES 
NO METRÔ VILA SONIA COM GRANDE SUCESSO. 

 

Durante estas duas últimas semanas de agosto, vários grupos das cidades em 
exposição no Metrô se alternaram nos dias 23, 25 e 30/08, em apresentações, 
oferecendo ao público passante na estação Vila Sônia, uma amostra viva da 
riqueza cultural da região, com banner oferecido pelo Metrô com imagens da 
respectiva cidade: 

 cantora Nathalia Corte, em tributo a Cássia Eller – Cotia, realizada em 
23/08 

 dupla de viola caipira/ André Moraes e César Petena - de Embu 
Guaçu, 23/08. 

 Slam na Bala - Itapecerica da Serra, em 25 p.p. 

 batalha de Slam - Taboão da Serra, em 25 p.p 

 dupla de músicos/ Vinicius Bastião e Negra Lê – de Juquitiba no 
último dia, dia 30p.p. 

 O encerramento geral ficou com a Banda de Embu das Artes, regida 
pelo maestro José Carlos, que encantou a todos com os vários 
pout-pourris  

As apresentações fizeram parte da exposição Meio Ambiente e 
Turismo Paulista, realizada entre os dias 01 e 30 de agosto, na Estação 
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Paulista/ Linha Amarela, e que agora segue para a estação Metrô Faria 
Lima, até o final de setembro. 

A curadoria foi do jornalista Maurício Coutinho, com apoio de Ivo Farias, 
presidente da ACISE, Sincoplastic e Conisud, em prol da divulgação da 
região turística Sudoeste. 

 

29/09/2022 

ENCONTRO DOS CONSELHOS DE TURISMO EM COTIA. 

 
No último dia 29/09 p.p., os consórcios CONISUD, CIOESTE e CIMBAJU 
estiveramjuntos no 1º Encontro Regional dos Conselhos de Turismo, realizado 
no complexoturístico Thermas da Mata, com o apoio da Prefeitura Municipal de 
Cotia, onde comoutras autoridades, foram expostos temas importantes para a 
pauta. 

O secretário anfitrião, Nelson Broering, falou sobre a importância dos 
conselhos quereúnem a iniciativa privada, prestadora de serviço na área do 
turismo, além das gestõesadministrativas. 

Brígida Sacramento apontou a importância da região, produtora de água, 
assentada daMata Atlântica, e sua proximidade à capital, maior fonte emissora 
de turistas a serrecepcionada, seja pelo cicloturismo que está em implantação 
na região, seja por seusoutros atrativos. 

 

Entre os vários participantes, Edson Pinto, do Sindicato de Hotéis, 
Restaurantes eSimilares de Osasco, Alphaville e Região, chamou a atenção ao 
turismo como solução,uma indústria limpa, com a geração de empregos diretos 
e indiretos. Apontou que umem cada dezenove empregos no mundo, são 
gerados pelo turismo. 
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Susy Camargo, da Conteúdo Brasil, indicou que muitas vezes o próprio 
munícipe nãoconhece sua cidade. 

Jarbas Favoretoda AMITUR – Associação de Municípios de Interesse Cultural 
e Turístico, eVirgílio Carvalho, da ABRESI – Associação Brasileira de 
Gastronomia, Hospitalidade e Turismo,indicaram que desde que bem 
trabalhado o produto, o turismo é capaz de impulsionar equalificar uma região, 
e que os Conselhos são fábricas de idéias inovadoras. 

 

A convidada Michele Netto, do Comtur de Cachoeira Paulista expôs sua 
trajetória,iniciando a palestra sobre “quantos nãos estamos dispostos a levar”, 
mas que por outrolado, é o turismo o responsável pela inovação e aumento da 
qualidade de vida para opróprio munícipe. 

Já Milton Craveiro, da Associação Brasileira de Turismólogos e Profissionais do 
Turismo– ABBTUR, indicou que o município maior tem o dever de auxiliar o 
município menor. 

 
Esteve presente ao final do encontro, o Secretário de Turismo e Viagens do 
Estado deSão Paulo, Vinicius Lummertz, que apontou a importância do 
aperfeiçoamento eimplantação de legislação de incentivo e estruturação do 
setor de turismo pelasprefeituras. Comentou ainda que São Paulo tem mais 
demanda de turismo que oferta,portanto um mercado que necessita crescer e 
se estruturar com a oferta do produtoturístico, pelo qual pode ser oferecida uma 
experiência diferenciada ao turista. 

Vídeo: https://www.instagram.com/reel/CjIdi2VLgW1/?igshid=YjQxYzMwYWY= 

 

04/10/2022 

CONISUD – SPTURIS SE REUNEM PELA REGIÃO 
(04/10/2022). 

 

 
No último dia 04/10 p.p., estiveram em reunião online, o Conisud - Brigida 



 

91 
 

Sacramento, Estela Marques e Lisle Lima, o interlocutor do turismo regional, de 
Juquitiba - Leonardo Aluízio, a Secretária do Fórum de Turismo Regional, 
Adriana Torquato e o turismólogo de Itapecerica da Serra, Gustavo Rezende, 
junto com a diretora da SPTuris – empresa oficial de turismo e negócios da 
cidade de São Paulo, Fernanda Ascar de Albuquerque. 

Na oportunidade, Fernanda expôs sobre a Trilha Interparques, em constituição 
no sul da capital e que se conectará à região por Embu Guaçu - município que 
faz parte do Conisud e da rota de cicloturismo regional, o Circuito Mata 
Atlântica, com breve lançamento. Afora isso, foram colocadas as possibilidades 
de capacitações aos profissionais de turismo da região, dada a ligação com o 
ecoturismo. 

  

06/10/2022 

ALÇA AO RODOANEL 

 

 

 

O Conisud parabeniza a todos que trabalharam pela viabilização da alça do 
Rodoanel Mário Covas / SP 214, que irá beneficiar os municípios de Embu 
Guaçu, Itapecerica da Serra e adjacências. 

Essa luta contou com o apoio dos prefeitos da região, câmaras municipais e 
subprefeituras de Capela do Socorro, M’Boi Mirim e Campo Limpo. 
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07/10/2022 

REGIÃO RECEBE A ESTAÇÃO PREÇO DE FÁBRICA. 

 

 

No próximo dia 19 de outubro será inaugurada a unidade da Estação Preço 
de Fábrica em Embu das Artes – projeto da start-up Green Mining, em parceria 
com a Ibema e o Grupo Boticário, com o apoio do Conisud, da Prefeitura de 
Embu das Artes e ACISE. 

A região contará agora com um local para entrega de papéis, papelão, papel 
cartão e vidros, que promoverá a economia circular, devolvendo o material à 
indústria para utilização como matéria-prima. Ganha o meio ambiente, ganha a 
sociedade, pois ao entregar o material, é gerado um crédito para a população 
que será transferido via PIX, mediante o cadastro. 

O container estará aberto de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h, 
aos sábados, das 8h às 12h, dentro da empresa Ibema, à Rua Elias Yasbek, 
nº 907, no bairro do Tingidor, ao lado da Rodoviária de Embu das Artes. 
 
Para o cadastro, é necessário baixar o aplicativo gratuito da Green Mining, 
disponível nas plataformas AppStore e Google Play, preenche-lo e indicar o 
material que estará sendo entregue no ponto de coleta; quando então o 
material/resíduo será pesado e classificado. Na entrega será gerado um recibo, 
e ao completar R$ 10,00 (dez reais), o crédito será depositado semanalmente, 
às sextas-feiras, na conta da pessoa indicada no cadastro, via PIX. Juntos por 
um futuro melhor! 
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13/10/2022 

ARTISTAS DA REGIÃO SE APRESENTAM NA ESTAÇÃO SÃO 
PAULO MORUMBI / LINHA 4-AMARELA NO DIA DA MPB. 

 
O Dia da Música Popular Brasileira será celebrado na Estação São Paulo-
Morumbi 
da Linha 4-Amarela na próxima segunda-feira, dia 17/10, a tarde, com 
apresentaçãode nossos artistas, nos seguintes horários: 

 12h às 13h: cantor Claudinei Soares, de Juquitiba; 

 13h às 14h: dupla de sertanejo raiz Tony & Bento, de Itapecerica da 
Serra; 

 14h às 15h: dupla de cantores Wlad& Wagner, de São Lourenço da 
Serra. 

As ações são fruto de uma parceria da Via Quatro/Metro, com o Conisud, por 
meio 

do jornalista e produtor cultural Maurício Coutinho e pela Acise/Associação 

Comercial de Embu das Artes. 

O Dia da Música Popular Brasileira é comemorado anualmente em 17 de 
outubro.Também conhecido como o Dia Nacional da MPB, esta data celebra e 
homenageiao nascimento da primeira compositora oficial da Música Popular 
Brasileira:Chiquinha Gonzaga, que nasceu em 17 de outubro de 1847, no Rio 
de Janeiro. 
 
Além disso, o dia 1º de outubro também foi instituído como o Dia Internacional 
daMúsica, em 1975, pelo International Music Council, organização não 
governamentalfundada com o apoio da UNESCO em 1948, com o objetivo de 
levar a música atodos os setores da sociedade e promover os valores de paz e 
a amizade por seuintermédio.Vamos prestigiar nossos artistas! 
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18/10/2022 

MARINHA DO BRASIL, EM COMEMORAÇÃO AOS SEUS 200 
ANOS INAUGURA MOSTRA NO PALÁCIO DOS CORREIOS. 

 

 

No próximo dia 25/10, será inaugurado o Salão de Belas Artes, em 
comemoração aobicentenário da Independência do Brasil e da criação da 
Esquadra brasileira, responsável pelaintegridade territorial do país, e ao 
centenário do prédio do Palácio dos Correios, projetadopelo escritório Ramos 
de Azevedo. 

O Conisud, a Acise, e a Sincoplastic participarão do Salão de Belas Artes, com 
curadoria dojornalista Maurício Coutinho, de 26 de outubro a 25 de novembro, 
com entrada gratuita, desegunda a sexta-feira, das 10h às 17h, no Centro 
Cultural dos Correios, no Vale do Anhangabaú– Centro de São Paulo, através 
da exposição de obras, com telas dos artistas de nossa região, 
entre os mais de 50 participantes; estreitando o relacionamento da Marinha do 
Brasil com omeio artístico e com o Conisud. 

No dia 23 de novembro, quarta-feira, às 19 horas, será realizada a Cerimônia 
de Premiação dasmelhores obras. 
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19/10/2022 

CONISUD E FÓRUM DE TURISMO SE REUNEM COM A SETUR SOBRE MIT 

 
 
Estiveram reunidos em 11/10p.p., a Câmara Técnica de Turismo do Conisud, o 
Fórum deTurismo e os técnicos do GAMT – Grupo Técnico de Análise dos 
Municípios Turísticos: oAssessor Técnico de Gabinete da Secretaria de 
Turismo do Estado de São Paulo –VanilsonFickert e Marcia Azeredo - gerente 
de relações institucionais da APRECESP (Associação dasPrefeituras das 
Cidades Estância do Estado de São Paulo), em importante encontro sobre 
osquesitos para um município se tornar MIT. 

Na ocasião, foram explanados os sete critérios para o ranqueamento: potencial 
turístico;atrativos turísticos; serviço emergencial 24 horas; plano diretor de 
turismo; Comtur;infraestrutura básica; equipamentos e serviços turísticos. 

Na sequência, reuniu-se o GT para a elaboração do plano regional de turismo 
para 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

96 
 

17/10/2022 

ARTISTAS DA REGIÃO SE APRESENTAM NA ESTAÇÃO SÃO 
PAULO - MORUMBI/ LINHA 4 - AMARELA NO DIA DA MPB. 

 
A celebração do Dia da Música Popular Brasileira na Estação São Paulo-
Morumbi da Linha 4-Amarela no último dia 17/10 foi um sucesso, pela 
qualidade das apresentações e entrosamento entre os artistas, proporcionando 
momentos de empolgada participação e apreciação pelos passantes. 
Inicialmente os artistas se apresentariam separadamente, mas o que vimos, foi 
a integração da cultura e arte, em um show contagiante. 

Acompanharam o evento Brigida Sacramento- Secretária Executiva do 
Conisud, Estela Marques e Lisle Lima, Diretoras. Parabéns a todos os 
participantes! 

 

19/10/2022 

INAUGURADA A ESTAÇÃO PREÇO DE FÁBRICA – CONISUD EM APOIO À 
ECONOMIA CIRCULAR. 

 



 

97 
 

Foi inaugurada 19/10, na sede da IBEMA, na Avenida Elias Yasbek, 907, no bairro do 
Tingidor, em Embu das Artes, a Estação Preço de Fábrica – ponto de entrega de vidro, 
papelão, papel branco e papel cartão para reaproveitamento na cadeia produtiva.  

Pessoa física, comerciante, cooperativas, qualquer cidadão pode levar o seu resíduo e 
contabilizar o saldo diretamente no aplicativo da Green Mining, startup responsável 
pelo projeto juntamente com o Grupo Boticário, com quem o Conisud estabeleceu a 
parceria. 

A partir de um saldo de 10 reais, toda sexta-feira é possível sacar o valor diretamente 
para sua conta bancária. 

O projeto conta o apoio da Prefeitura de Embu das Artes, da ACISE e contou em sua 
inauguração com a presença de Nilton Saraiva, Presidente da IBEMA; Julio 
Guimarães – Diretor comercial, Rodrigo Oliveira, CEO da Green Mining; Mariana 
Cavanha, ESG Manager do Grupo Boticário; Ivo Farias, Presidente da 
ACISE; José Valverde, Coordenador do Comitê de Integração de Resíduos Sólidos da 
Secretária de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado; Hugo Prado, Vice-Prefeito de 
Embu das Artes; Daniel Fukuda, Vice-Prefeito de São Lourenço da Serra; Brígida 
Sacramento, Secretária Executiva do CONISUD; e 
representantes de cooperativas de Embu das Artes e Cotia, funcionários da empresa e 
equipes responsáveis pela execução do trabalho a quem parabenizamos. 
 
Confira, Participe e Divulgue você também! Exercite sua cidadania e ajude a 
preservar a natureza. 

Acesse mais as informações em: 

 
https://www.embu.com.br/noticias/20528/projeto-estao-preo-de-
fbricarevoluciona-a-forma-de-lidar-com-a-reciclagem 

 

25/10/2022 

CONISUD MARCA PRESENÇA NA COMEMORAÇÃO DE 200 ANOS DA MARINHA. 

 

Na última terça-feira (25/10), foi inaugurado no Salão de Belas Artes a 
exposição "200 Anos da Esquadra Brasileira", responsável pela integridade 
territorial do país e em comemoração ao bicentenário da Independência do 
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Brasil e ao centenário do prédio do Palácio dos Correios, projetado pelo 
escritório Ramos de Azevedo. 

O Conisud com o apoio da Acise participou da Inauguração do Salão de Belas 
Artes com a curadoria do jornalista Maurício Coutinho.  

A exposição conta com mais de 50 obras de artes, dentre elas, 7 são dos 
artistas de nossa região. No dia 23 de novembro, quarta-feira, às 19 horas, 
será realizada a Cerimônia de Premiação das melhores obras.  

Participaram do evento mais de 200 pessoas, destacando-se Brigida 
Sacramento – Secretária Executiva do Conisud; Ivo Farias – Presidente da 
Acise; os representantes dos municípios de Vargem Grande Paulista, José 
Roberto – Secretário de Turismo e o Técnico Cleyton Vieira; São Lourenço da 
Serra, Wladimir Santos – Diretor de Cultura e Turismo e o Técnico Lair 
Hinojoza; Embu Guaçu, Paulo Cardoso – Artista, Itapecerica da Serra, Edna 
Santos – Artista, o Comandante do 8º. Distrito Naval da Marinha do Brasil, 
Almirante Guilherme da Silva Costa e diversas patentes da Marinha. 

A exposição continuará aberta ao público do dia 26/10 até 25/11 com entrada 
gratuita de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h, no Centro Cultural dos 
Correios, no Vale do Anhangabaú – Centro de São Paulo, sendo que escolas e 
grupos interessados em visitar a mostra cultural, terão a monitoria de 
marinheiros para explicarem o acervo ali exposto, tais como a maquete do 
submarino a propulsão nuclear brasileiro e demais equipamentos náuticos. 
Para saber mais informações, entre em contanto através do Whatsapp (11) 
99803-9796. 

  

Saiba mais: Marinha do Brasil inaugura exposição no Centro de SP - YouTube 

  

As pinturas dos nossos artistas podem ser acessadas através do link abaixo: 

Conisud - MARINHA DO BRASIL, EM COMEMORAÇÃO AOS SEUS 200 
ANOS INAUGURA MOSTRA NO PALÁCIO DOS CORREIOS 
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27/10/2022 

IPT E CONISUD REALIZAM WORKSHOP SOBRE PROJETO 
DAS ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO E 
RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. 

 
 

Foi realizado o 2º Workshop sobre “Mapeamento de Áreas Prioritárias para 
Conservação e Recuperação Ambiental dos Mananciais da Sub-região 
sudoeste da RMSP”, com as representantes do IPT Priscila Ikematsu, Priscila 
Argentim e Caroline Souza no último dia 27/10 p.p. 

O evento apresentou o mapeamento de áreas prioritárias e realizou atividades 
para definir diretrizes e ações para a conservação, recuperação e uso 
sustentável dos mananciais da Sub-região de forma participativa. 

O objetivo deste projeto é orientar as compensações ambientais que envolvam 
ações de conservação e recomposição florestal na área de estudos; indicar 
áreas onde a floresta pode efetivamente desempenhar uma função ou um 
serviço hidrológico relevante; fornecer subsídios para estudos de ampliação de 
Unidades de Conservação e para a indicação de benefícios econômicos aos 
municípios com território em áreas protegidas; gerar informações úteis aos 
programas de proteção de mananciais regionais e locais, bem como aos 
diversos instrumentos de planejamento territorial incidentes na região. 
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08/11/2022 

EQUIPE DE TURISMO REGIONAL SE REUNE PARA 
ELABORAÇÃO DO PLANO DA RT EM 2023. 

 
No último dia 08/11p.p., estiveram reunidos na sede do Conisud, o corpo 
técnico doturismo dos municípios, Secretários da pasta, para debater o 
planejamento das açõesprevistas pela Região Turística Mananciais, Aventura, 
Artes e Negócios para o ano de2023. 

 

09/11/2022 

CONISUD EM REUNIÃO COM A ONG ESPAÇO URBANO. 
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Em 09/11 p.p, a ONG Espaço Urbano nos apresentou o projeto Recicla Cidade, 
já implantado nos municípios do CONDEMAT, do Grande ABC e Guarujá, entre 
outros; que envolve o recolhimento de embalagens longa vida, através da 
parceria com a Tetra Pack. 

O ganho é para o meio ambiente, educação ambiental, e comunidade, através 
de capacitações tanto para gestores públicos quanto catadores, cooperativas e 
escolas. 
 
O Conisud buscará viabilizar a parceria em mais uma ação de apoio à 
economia circular, geração de renda, conservação e preservação do meio 
ambiente. 
 
Participaram pelo Conisud: Brígida Sacramento, secretária Executiva e Estela 
Marques, Diretora de Programas e Projetos e pelo Espaço Urbano: Aline Kiss e 
Roseli Barbosa. 

 

10/11/2022 

CONISUD E SEBRAE JUNTOS PREPARANDO A REGIÃO PARA O TURISMO. 

 

No dia 10 de novembro de 2022, na FAEM aconteceu o Workshop de 
Roteirização com a realização da FIA/USP para desenvolvimento de roteiro 
turístico promovido pelo Sebrae em parceria com o CONISUD, cujo objetivo é 
fomentar o turismo na região. Estiveram presentes tanto agentes das 
prefeituras que fazem parte do consórcio, como a sociedade civil, entre eles 
turismólogos e empresários, todos ligados ao turismo com a vontade de 
desenvolver a região de forma sustentável. 

Durante os trabalhos foi possível entender as questões importantes para o 
desenvolvimento de um roteiro turístico. Foi abordado como identificar o 
público alvo, as potencialidades, logística entre outros pontos importantes. 
Além de todo aprendizado, ficou muito visível o quanto a região tem a oferecer 
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em diversas modalidades, como turismo religioso, de natureza, gastronomia, 
compras, turismo rural, aventura, artes e negócios ainda pouco difundidos, 
todos com atrativos incríveis. 

 

17/11/2022 

ASSEMBLÉIA DE PREFEITOS DO CONISUD. 

 
Foi realizado no último dia 17 p.p., a Assembléia Geral Ordinária de Prefeitos 
do Conisud, com a presença dos prefeitos Ney Santos, Presidente, Embu das 
Artes, José Antonio, de Embu Guaçu, Francisco Nakano, de Itapecerica, Ayres 
Scorsatto, Juquitiba,Josué Ramos, Vargem Grande Paulista, Felipe Amed, São 
Lourenço da Serra e a vice – prefeita de Cotia, Ângela Maluf, além de parte de 
seus secretários e procuradores. 

Entre os vários pontos abordados, destacam-se os seguintes: 

 O recebimento do caminhão – cavalo mecânico da Usina de RCC móvel, 
atravésde recursos do Fundo Estadual de Prevenção e Controle da 
Poluição – FECOP,sua utilização pelos quatro municípios que se 
encontram 100% em área de proteção ambiental e o andamento sobre a 
implantação da Usina de RSU no aterro sanitário em Itapecerica; 

 Aprovação do Contrato de Rateio para o ano de 2023 

 Assinatura da carta de intenções com a ONG Espaço Urbano – 
EducaçãoAmbiental; 

 Apresentação dos resultados da capacitação realizada pelo SEBRAE e 

planejamento para 2023; 

 Definida data de inauguração das rotas ciclísticas para fevereiro de 
2023; 

 Apresentação de vídeo com todas as realizações do Conisud, na área 
do Turismo, junto às Secretarias/ Departamentos de Turismo das 
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prefeituras, com o apoio da sociedade civil, exposições, entrevistas, 
planejamento, dentre outros. 

 Andamento do projeto de Mapeamento de Áreas Prioritárias em 
execução pelo IPT e demais assuntos relacionados a área ambiental. 

 

23/11/2022 

CONISUD E ACISE MARCAM PRESENÇA NO ENCERRAMENTO DA 
EXPOSIÇÃO “200 ANOS DA MARINHA DO BRASIL”. 

 
Na última quarta-feira, 23, a ACISE e o CONISUD participaram do 
encerramento do Salão de Belas Artes da Marinha do Brasil, no Centro Cultural 
dos Correios de São Paulo. Através do Comando do 8º Distrito Naval, o evento 
foi marcado pela premiação de 3 artistas que se destacaram durante a 
exposição e a obliteração dos selos de 200 anos da Marinha do Brasil e 100 
anos do Palácio dos Correios. 

A exposição “200 anos da Marinha do Brasil” contou com obras de artistas dos 
quatro cantos de São Paulo, inclusive dos municípios do CONISUD e contou 
com a visitação de mais de 3 mil pessoas durante o período de exibição. 

O evento, realizado com a apresentação musical da Banda "FuziSampa", 
composta de marinheiros, contou com a presença de autoridades e 
empresários, como o Presidente da ACISE, Ivo Farias; a Secretária Executiva 
do CONISUD, Brígida Sacramento; e o curador da exposição Maurício 
Coutinho. 

A exposição “200 anos da Marinha do Brasil” começa agora sua itinerância e 
com apoio da ACISE, deve chegar a Embu das Artes no início de 2023. 

O Conisud e a Acise receberam um certificado. 
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29/11/2022 

REGIONALIZAÇÃO DA GESTÃO E GERENCIAMENTO DE RESIDUOS 
DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) SIMA. 

 

No último dia 29/11p.p. foi realizado o webinar bastante esclarecedor sobre a 
“Regionalização da Gestão e Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 
e as experiências dos Consórcios Intermunicipais”, conduzido pelo José 
Valverde, Coordenador do Comitê de Integração de Resíduos Sólidos –
CIRS/SIMA. 

A abertura contou com o Secretário Fernando Chucre e os painéis contaram 
com as apresentações de Evaldo Azevedo, do Consórcio São Paulo Ambiental 
e José Valverde, sobre os instrumentos de planejamento e gestão 
regionalizada; Solange Wuo do Condemat apresentou sobre o Programa de 
Combate ao descarte inadequado de RCC; Ida Françoso, do CIVAP – 
Consórcio do Alto Paranapanema, compartilhou a experiência com a usina 
móvel de RCC que possuem há cerca de 10 anos; Ivan Mello, do CMM – 
Consórcio da Mogiana, discorreu juntamente com Heloísa Helena da CETESB, 
sobre o gerenciamento e licenciamento das usinas móveis; e por último, 
Marcos Zwang, da Handelmaq discorreu sobre a operação das usinas móveis, 
por ser o fornecedor dos equipamentos aos consórcios, completando assim 
todos os temas debatidos durante o dia. 

  

05/12/2022 

CONISUD TEM NOVO PRESIDENTE PARA BIÊNIO 2023/2022. 
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Na manhã do dia 05 de dezembro, foi realizada a eleição do Conisud, consórcio que 
abrange os municípios de Cotia, Embu das Artes, Embu Guaçu, Itapecerica da Serra, 
Juquitiba, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra e Vargem Grande Paulista. 

Presentes os Prefeitos Ney Santos (Embu das Artes), José Antonio (Embu Guaçu), 
Francisco Nakano (Itapecerica da Serra), Ayres Scorsatto (Juquitiba), Felipe 
GefersonSemeAmed (São Lourenço da Serra), José Aprígio (Taboão da Serra) e 
Josué Ramos (Vargem Grande Paulista). Participou também a Vice-Prefeita de Cotia a 
Sra. Ângela Maluf e o Deputado Estadual eleito Dr. Eduardo Nóbrega. 

A eleição foi harmoniosa e consensual levando o Prefeito Ayres Scorsatto da cidade 
de Juquitiba a Presidência do consorcio, tendo como vice o Prefeito José Antonio da 
cidade de Embu Guaçu. Os demais prefeitos ocupam os cargos do Conselho Fiscal 
como membros titulares e suplentes. 

 

Em ato simbólico Ney Santos deu posse imediatamente aos eleitos e passaram 
a tratar de assuntos de interesse comum. 

A finalidade do Conisud é procurar recursos e leis que favoreçam o bem 
comum das cidades consorciadas. 

O fato inédito foi à condução da vice-prefeita de Cotia a condição de ter o 
direito de voz e voto nas assembléias. 

A presença da Sra. Ângela Maluf, vice-prefeita de Cotia nas reuniões e nas 
câmaras temáticas auxiliando e apoiando o Conisud, fez com que os prefeitos 
presentes votassem a favor da mudança no estatuto do consórcio. 
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07/12/2022 

PREFEITOS DO CONISUD EM REUNIÃO COM O CIVAP 

 

No último dia 07/12p.p., estiveram reunidos o prefeito de Tarumã e presidente 
do Consórcio Intermunicipal do Vale do Paranapanema – CIVAP, Oscar Gozzi 
e a Secretária Executiva Ida Franzoso de Souza com os prefeitos da região 
Felipe Amed, Dr. Francisco Nakano, José Antonio, equipes técnicas, a 
secretária Executiva Brigida Sacramento e a equipe do Conisud, a respeito da 
experiência do CIVAP com a usina de processamento de resíduos da 
construção civil (RCC). 

O CIVAP compartilhou a experiência com a usina móvel de RCC que possuem 
há cerca de 10 anos, e estão recebendo, assim como o Conisud, uma usina 
móvel, de última geração, financiada pelo FECOP/ SIMA/ CIRS. 

Entre os pontos levantados, chamaram a atenção para os benefícios com a 
trituração do RCC, que gera um subproduto, de baixo custo, semelhante a bica 
corrida, que pode ser utilizado em pavimentações de ruas de terra, voçorocas 
decorrentes de erosão, aumento de greide de vias; afora a melhoria do meio 
ambiente e qualidade de vida nas cidades, retirando o entulho de pontos 
viciados de descarte ilegal, com o reaproveitamento do material. 

É importante a qualidade do material entregue na usina, para tanto, é 
fundamental a colaboração da população e dos caçambeiros, na destinação 
apenas de entulho de obras, sem terra, madeira ou matéria orgânica.  
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08/12/2022 

MUNICÍPIOS DO CONISUD TERÃO EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 

 

Reuniram-se na sede do Conisud a Secretária Executiva do Conisud - Brigida 
Sacramento, Roseli Barbosa e Aline Kiss da ONG Espaço Urbano e Wildneia 
Silva e Darlene Virginia da Secretaria de Educação de Embu das Artes. Essa 
agenda se deu a pedido do Prefeito Ney Santos, após a assinatura da carta de 
intenção com a ONG Espaço Urbano na Assembléia de Prefeitos em 17/11/22. 
Após explanação do projeto “Recicla Cidade” que tem como objetivo 
desenvolver e ampliar a coleta seletiva nas cidades, através de parcerias com 
o poder público e fornecendo capacitação para as cooperativas, gestores 
públicos, catadores e escolas, aumentar a conscientização dos consumidores 
através de ações de impactos social e ambiental e aumentar a quantidade de 
material reciclável enviados as cooperativas de catadores. Definiu-se um 
calendário de trabalho para 2023 envolvendo as secretarias municipais de 
educação, meio ambiente e turismo, a partir de janeiro de 2023 quando se dará 
a assinatura de contrato e em março Workshop envolvendo os setores 
mencionados acima de todas as cidades. 
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LEI APROVADA DE TABOÃO DA SERRA 
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