RELATÓRIO – CONISUD.
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS,
AÇÕES E CONQUISTAS DO
CONSÓRCIO NO ANO DE 2020.

O ano de 2020 foi um ano totalmente atípico, devido a pandemia que mudou o
mundo, não diferentemente o nosso pais, nosso estado e nossos municípios.
A Região Sudoeste, devido a conturbação com a cidade de São Paulo, é
cortada pelas Rodovias Raposo Tavares e BR116, foi acometida fortemente
pelo Covid-19, o que fez com que o modo home office tivesse que ser adotado
de forma efetiva, seguindo as orientações do Plano SP, do Governo do Estado
e dos protocolos elaborados pelas equipes epidemiológicas dos comitês de
crise dos municípios.
O Consórcio se dedicou a acompanhar junto aos comitês, as ocorrências
diárias e elaborar boletins regionais e gráficos, todos publicados no site com
objetivo de dar ciência e orientar as decisões dos Prefeitos e gestores de
saúde, além de divulgar junto a imprensa e aos cidadãos de forma geral.
Esse processo nos colocou um grande desafio, dar seguimento aos projetos
que o Consórcio já vinha trabalhando apesar das dificuldades em função do
isolamento social.
Para nossa satisfação, esse processo ampliou o nosso leque de atuação,
devido ao trabalho em rede.

Caracterização da Região do Conisud
O Conisud – Consórcio Intermunicipal da Região Sudoeste da Grande São
Paulo, é composto pelos municípios de Cotia, Embu das Artes, Embu Guaçu,
Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra e
Vargem Grande Paulista, cuja região conta hoje, com uma população de
aproximadamente 1 milhão e 200 mil habitantes, localizado na Região
Sudoeste da Região Metropolitana de São Paulo.
É uma região estratégica e detentora de alto valor ambiental, com importantes
unidades de conservação e de proteção aos mananciais, que abastecem de
água a região metropolitana de São Paulo. Situa-se em grande parte na Bacia
do Guarapiranga, tendo quatro de seus municípios 100% em área de proteção
ambiental (Embu Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba e São Lourenço da
Serra e outros dois parcialmente, Embu das Artes e Cotia). O seu
desenvolvimento depende de ações integradas, consorciadas e dos olhares
diferenciados do Estado e da União, tendo em vista a sua responsabilidade
pelo ativo patrimonial e ambiental da região do qual é detentora.

O conhecimento ampliado do seu território e da sua realidade são
fundamentais para a elaboração de um planejamento estratégico e eficiente,
capaz de transformar positivamente a vida dos cidadãos e melhorar
significativamente a qualidade de vida de seus habitantes.
Somente o diálogo franco, aberto e permanente entre todos os entes: poder
executivo, legislativo e sociedade civil será capaz de promover as mudanças
necessárias.
Nesse sentido, o Conisud, hoje articulado nacionalmente através da Rede
Nacional de Consórcios Públicos e no âmbito estadual com a Rede Paulista de
Consórcios, tem o papel preponderante na formação das políticas públicas de
interesse comum de esfera Regional. As suas relações alcançam o nível
internacional na busca de investimento para a área de destinação de resíduos
sólidos urbanos – RSU. Passamos a conhecer a realidade de diversos estados
brasileiros e a trocarmos experiências.
Muitas mudanças estarão sendo implantadas no país e nos estados a partir de
2021 com a aprovação do Novo Marco Legal, Lei Nº 14.026 de 15 de Julho de
2020.
Foi criada a Plataforma + Brasil que é a nova plataforma de transferência de
recursos da União aos Estados e Municípios com vistas a uma política pública
mais eficiente e responsável.
Na regulação a ANA – Agência Nacional de Águas, assume um novo e
importante papel, está sob sua responsabilidade além da água, os RSU e o
Saneamento Básico. Em 2021 os prefeitos terão prazos para se adequarem a
nova Lei e se prepararem para a cobrança da taxa do lixo em 2022, sob pena
de serem enquadrados na Lei 8.666.
O nosso relacionamento com o Invest SP e o Desenvolve SP se ampliou muito
após a assinatura do protocolo de cooperação entre a Rede Nacional de
Consórcios Públicos e esses setores do Estado.
Diante disso, estão preparando um curso de capacitação sobre PPPs para
qualificar os consórcios na busca de recursos internacionais. Hoje o Invest SP
está apoiando nossos projetos na área de mobilidade: Ligação Raposo
Tavares/BR116; Alça ao Rodoanel entre Itapecerica da Serra e Embu Guaçu
(SP214) e, na área de desenvolvimento econômico estão estudando a nossa
demanda sobre a instalação de Porto Seco entre Itapecerica da Serra e São
Lourenço da Serra. A região reúne todos os quesitos necessários para esse
fim: saída do Rodoanel na BR116 rumo ao Paraná e Mercosul, a existência de

galpões de logística ao longo da rodovia, a linha férrea que sai de Mairiporã e
passa por Cotia, São Lourenço da Serra, Itapecerica da Serra, Embu Guaçu a
Porto de Santos.
O ano de 2020 foi marcado pelo Covid-19 e com ele a pandemia trouxe graves
problemas para a economia. Muitos investimentos tiveram que ser canalizados
para a área da saúde e para socorrer aos menos favorecidos e os recursos
ficaram escassos. Com um novo evento dentro da pandemia, várias regiões do
estado estão retrocedendo no Plano São Paulo.
O ano de 2021 não será diferente, além de corrermos o risco de uma 2º onda,
ainda não temos as vacinas e mesmo que cheguem, não serão suficientes para
imunizar toda a população (informações obtidas junto aos órgãos oficiais).
Tivemos reuniões com o Institutos Butantã (Coronavac), Fiocruz (Oxford) e
Tecpar (sputinic).
A pandemia trouxe muitas reflexões e teremos que ser criativos. Emendas
parlamentares também virão via consórcios (as frentes parlamentares estão
trabalhando nessa direção) como forma de socorrer os mais de 5570
municípios que têm menos de 20 mil habitantes, a maioria no país. Como
Consórcio multifinalitário poderemos atuar na área da saúde: compra de
insumos; educação: compra de material escolar, dentre outros. “Os Consórcios
serão a solução para muitos problemas que as cidades isoladas enfrentam,
principalmente os pequenos municípios.” – Deputado Ganinho e outros.
Está sendo concluída a elaboração das cartilhas de orientação pelos órgãos
oficiais aos novos prefeitos e aos reeleitos, que deverão chegar a todos até o
inicio de seus mandatos.

Brigida Sacramento Carvalho dos Santos
Secretária Executiva

AÇÕES E CONQUISTAS DO CONISUD EM 2020.
AÇÕES:


Realizamos pouco mais de 100 reuniões até a 2º quinzena de dezembro
com os mais diversos setores em âmbito nacional, estadual e
internacional, algumas compõe esse relatório;



Implantamos o Portal da Transparência em nosso site e publicamos as
inúmeras reuniões realizadas com informações relevantes e registros
fotográficos. Participamos dos seminários: Internacional de RSU
(Alemanha e Portugal); Concidades (Frente Parlamentar); APL – Arranjo
Produtivo Local (Invest SP) e o I encontro Nacional de Consórcios
Públicos (Rede Nacional dos Consórcios Públicos);



Ruas Laterais – Conseguimos audiência com o Superintendente da
ANTT Dr. André Luiz Macagnan Freire, que entendeu que o pleito da
Região está correto, elaborou e encaminhou à diretoria para
conhecimento e providência, junto a concessionária. A diretoria retornou
o processo para a realização de diligencia formal. Nossa solicitação é o
cumprimento do Contrato a ser executado pela Arteris que já se
encontra no 11º ano;



Participação no GT sobre o Covid-19 junto aos Ministros de Saúde



Realizamos várias reuniões com o IPT (Projeto FEHIDRO); com a
SIMA/CIRS (Resíduos Sólidos); Secretária de Saúde do Estado e os
técnicos das prefeituras das 3 áreas (Fiscalização Covid-19);



Transporte Coletivo – Acionamos a EMTU e o Ministério Público, sobre o
cancelamento das linhas intermunicipais que serviam a região.
Contamos com o apoio das Câmaras municipais.

CONQUISTAS:


Projeto FEHIDRO - Habilitado no valor de R$ 1.129.000,00.
Mapeamento de Áreas Prioritárias para Investimentos em Conservação
e Recuperação da Qualidade Ambiental dos Mananciais da Região a ser
iniciado até março de 2021 e executado com o apoio do IPT. Esse
projeto foi elaborado e acompanhado pelos secretários e técnicos de

meio ambiente dos municípios pertencentes ao Conisud com o apoio do
IPT;


Transformação da ligação da Raposo Tavares à BR116, em vicinal,
priorizada pelo Estado para o exercício de 2021 segundo o Secretário
Estadual – João Otaviano. Contamos com o apoio imprescindível dos
Prefeitos e dos membros do Conselho de Representantes do Consórcio
e técnicos das prefeituras;



Foram realizados acordos para sanar as dívidas dos Municípios de
Embu Guaçu e Juquitiba junto ao consórcio tornando-os adimplentes;



Foi firmado o compromisso para a assinatura do Protocolo de Intenções
entre a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado/CIRS Comitê de Resíduos Sólidos e Conisud, em Janeiro de 2021, após a
eleição da nova mesa diretora do consórcio.
METAS PARA 2021

1. Meio Ambiente:
 Implantação de usina de tratamento de Resíduos Sólidos
Urbanos, na região, com vistas à despoluição dos mananciais
(rios e córregos), como também para gerar economia às
prefeituras no tocante ao transbordo do lixo, cujo custo é altíssimo
para o erário público. Em estudo o formato do chamamento
público / licitação;


Elaboração do Plano Regional de Resíduos Sólidos em
consonância com o Novo Marco Legal de RSU, com a Agência
Nacional de Águas - ANA e o Plano Estadual de RSU. A idéia é
buscar financiamento para o plano junto a Funasa ou outros
órgãos;



Instalação imediata do Grupo de Trabalho para acompanhamento
do projeto FEHIDRO.

2. Mobilidade:
 Trabalhar pela agilização da implantação da vicinal de ligação
Raposo Tavares/BR116 já priorizada pelo Governo do Estado;



Pela Alça ao Rodoanel – SP 214 – entre Itapecerica da Serra e
Embu Guaçu – (DER);



Pela ligação da Elias Alves da Costa a Itapevi (só falta o autorizo
do Governador);



ANTT – continuar as negociações junto a ANTT/ARTERIS pelo
cumprimento de contrato das ruas laterais na BR116.

OBS: para todas essas ações contamos com o apoio da Rede
Nacional dos Consórcios Públicos e para a área de mobilidade o
Investe SP irá agendar para o início do ano (Janeiro/Fevereiro)
reuniões especificas para os projetos de mobilidade com DEER;
ANTT/ARTERIS e Concessionária RUMO.
3. Desenvolvimento Econômico:
 Continuidade dos estudos para a implantação do Porto Seco na
Região com o objetivo de promover o desenvolvimento
econômico da região proporcionando a geração de emprego e
renda por meio de PPP – Parceria Publica Privada. A região
conta com uma via férrea existente que sai de Caieiras e vai até o
Porto de Santos passando por Cotia / São Lourenço da Serra /
Itapecerica da Serra e Embu Guaçu. Também conta com o
Rodoanel Mario Covas que deságua na rodovia BR116 sentido
Paraná/MERCOSUL e com Galpões de Logística ao longo da
Rodovia.


Turismo: Instalação imediata de uma Câmara Técnica
permanente para a superação das dificuldades do avanço do
turismo na região como forma de promover o empreendedorismo,
geração de emprego e renda aos cidadãos. Para esse fim já
temos o apoio do Senac de Taboão da Serra e do IPT, passando
a envolver a iniciativa privada para construção do projeto.
Conclusão do mapa turístico regional em anexo para
conhecimento.
META: Buscar recursos junto ao Governo Estadual e Federal
para a Construção de um Centro Turístico Regional e elaboração
de roteiros turísticos.

4. Saúde:
 Acompanhamento da pandemia junto ao Plano São Paulo e as
equipes de saúde da região e manutenção da elaboração
periódica do Boletim Regional.


Continuidade da participação no GT junto ao Ministério da Saúde.
“Plano Federal de Imunização”

5. Estrutura Administrativa/Financeira:
 Melhorar a estrutura atual do Consórcio com a contratação de
estagiários na área administrativa e de comunicação.
 Reverter à inadimplência do município de São Lourenço da Serra.
 Revisão do Contrato de Rateio nos moldes dos demais
consórcios
 Contratação do sistema XLM – Audesp (Tribunal de Contas)
Estrutura de Pessoal







Secretaria Executiva – Brigida sacramento Carvalho dos Santos
Diretor Jurídico – Dr. Clailton Baracho
Assessor – Lisle Lima
Diretor Administrativo Financeiro - (Vago)
Diretor de Programas - (Vago)
Auxiliar Administrativo - (Concurso Público – Vago)
Estrutura de apoio

 Conselho de Representação – Sociedade Civil (empresários e entidades
de classe).
 GT FEHIDRO – Técnicos das prefeituras.
 Câmara Técnica de Turismo – Técnicos das prefeituras e empresários
do ramo.
 Câmara Técnica de Mobilidade – Técnicos das prefeituras e
empresários.
Serviços terceirizados
 Técnico de Informática e Contabilidade

Brígida Sacramento Carvalho dos Santos
Secretária Executiva

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO SUDOESTE DA GRANDE SÃO PAULO - CONISUD
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 2021

PREVISÃO DA RECEITA
COTIA
EMBU DAS ARTES
EMBU GUAÇU
ITAPECERICA DA SERRA
JUQUITIBA
SÃO LOURENÇO
TABOÃO DA SERRA
VARGEM GRANDE PAULISTA
TOTAL

ATUAL
R$ 6,000.00
R$ 6,000.00
R$ 3,000.00
R$ 5,000.00
R$ 1,500.00
R$ 1,500.00
R$ 6,000.00
R$ 3,000.00

PREVISÃO MENSAL
R$
6,831.60
R$
6,831.60
R$
3,415.80
R$
5,693.00
R$
1,707.90
R$
1,707.90
R$
6,831.60
R$
3,415.80
R$

PREVISÃO ANUAL
R$
81,979.20
R$
81,979.20
R$
40,989.60
R$
68,316.00
R$
20,494.80
R$
20,494.80
R$
81,979.20
R$
40,989.60

36,435.20 R$

437,222.40

IPCA
13.86%
13.86%
13.86%
13.86%
13.86%
13.86%
13.86%
13.86%

PRIORIDADES
CONISUD
2021.

ALÇA AO RODOANEL – SP214

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)

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


Dimensão: aproximadamente 15km:
- Cotia: 3261m (com pavimento).
- Itapecerica da Serra: 1050m (sem pavimento).
- Embu das Artes: 10682m (7252m sem pavimento / 3430m com
pavimento).



Projeto Geométrico - Pronto.



Planilha de Orçamento: Já elaborada pelo DER – (Custo total: “em torno
de 28 a 30 milhões”).



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).

DESTINAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS – LIXO.



Localização / Consórcios:
 CONISUD: município de Itapecerica da Serra
 CIOSTE: município de Carapicuíba



Empresa Pretendida: US GREEN INFRASTRUCTURE SOLUTIONS:
- Apresenta:
 “Solução de mitigação e eliminação total de resíduos com
emissão zero e energia limpa. Transformação do chorume em
água potável; fabricação de painéis isolados estruturais para
construção de moradias populares.”
 Investimento zero para os municípios – recuperação da área dos
lixões. Utilizam todo o tipo de lixo, inclusive esgoto, menos vidro e
metal.
 Interesse: Fornecer energia a baixo custo.

Para os municípios:

 Economia no transporte.
 Aplicação em áreas essenciais.
 Recuperação de área degradada.
Contrapartida:

 Comodato da área do lixão e entorno.
 Prazo 25 anos.

PORTO SECO
Contribuirá para desenvolvimento econômico da Região.



Localização geográfica privilegiada = Entre Itapecerica da Serra e São
Lourenço da Serra.



Tipo de empreendimento: desembaraço aduaneiro.



Investidores: potenciais empresários.

 Estrutura existente:


Linha férrea de Mairinque à Santos, passando por Vargem
Grande Paulista, Cotia, São Lourenço da Serra, Itapecerica da
Serra e Embu Guaçu.



Galpões de logística nas margens da BR116.



Esquina do Rodoanel.



Sentido Paraná / Mercosul.

 Propiciará:


Geração de emprego e renda.



Capacitação de mão de obra com fixação desta na região.



Arrecadação para o Estado, municípios e união do: ICMS/ ISS/
CONFINS, dentre outros, sem prejuízo da preservação ambiental.



Atração de novos empreendimentos correlatos.



Desafogamento das estradas rodoviárias.
“Sobrevivência dos municípios cujos territórios se encontram
100% em área de proteção.”

ACESSE NOSSO SITE:
WWW.CONISUD.SP.GOV.BR

FEHIDRO

PROTOCOLO
DE
INTEÇÕES
(ESTADO)
A ser assinado pelo próximo presidente, em janeiro, com o
Secretário Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Processo SIMA nº Nº 021285/2020-13

PROTOCOLO

DE

INTENÇÕES

QUE

CELEBRAM ENTRE SI O ESTADO DE SÃO
PAULO,

POR

SECRETARIA
MEIO

DE

AMBIENTE

INTERMÉDIO
INFRAESTRUTURA
E

O

DA
E

CONSÓRCIO

INTERMUNICIPAL DA REGIÃO SUDOESTE
DA GRANDE SÃO PAULO - CONISUD,
PARA

O

DESENVOLVIMENTO

DE

COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA A GESTÃO
E

GERENCIAMENTO

DE

RESÍDUOS

SÓLIDOS.
O Estado de São Paulo, por meio da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO
AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO, com sede na Avenida Frederico Hermann
Junior, nº 345, Alto de Pinheiros, CEP 05459-010, São Paulo/SP, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº. 56.089.790/0001-88, representada neste ato, por seu Secretario
de Estado Marcos Rodrigues Penido, portador do RG nº 10.941.864-5, inscrito no
CPF/MF nº 056.485.798-02, e o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO
SUDOESTE DA GRANDE SÃO PAULO - CONISUD, associação pública, constituída
sob a forma de pessoa jurídica de direito público de natureza autárquica
interfederativa, com sede na cidade de Itapecerica da Serra, na Rua Minas Gerais,
Nº. 58, Pq. Paraíso, Itapecerica da Serra – SP, CEP: 06852310, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 05.031.043/0001-58, neste ato representada por sua Presidente ,
portador da célula de identidade nº........ SSP-SP e inscrita no CPF nº.
Considerando que a Constituição do Estado de São Paulo, no inciso II do artigo
193, estabelece que o Estado deverá adotar medidas, nas diferentes áreas de ação
pública e junto ao setor privado, para manter e promover o equilíbrio ecológico e a
melhoria da qualidade ambiental, prevenindo a degradação em todas as suas formas
e impedindo ou mitigando impactos ambientais negativos e recuperando o meio
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ambiente equilibrado;
Considerando que, conforme o artigo 6º da Lei Estadual nº 9.509, de 20 de
março de 1997, o Sistema Estadual de Administração da Qualidade Ambiental,
Proteção e Controle e Desenvolvimento do Meio Ambiente e Uso Adequado dos
Recursos Naturais – SEAQUA tem por objetivo organizar, coordenar e integrar as
ações de órgãos e entidades da administração direta, indireta e fundacional
instituídas pelo poder público, assegurada a participação da coletividade, para a
execução da Política Estadual do Meio Ambiente visando à proteção, controle e
desenvolvimento do meio ambiente e uso sustentável dos recursos naturais, nos
termos do artigo 193 da Constituição do Estado;
Considerando a Lei Federal nº 12.305 de 02 de agosto de 2010 que institui a
Política Nacional de Resíduos Sólidos;
Considerando a Lei Estadual nº 12.300 de 16 de março de 2006 que institui a
Política Estadual de Resíduos Sólidos.
Firmam o presente PROTOCOLO DE INTENÇÕES, nos termos do art. 3º do
Decreto Estadual nº. 59.215, de 21 de maio de 2013, em conformidade com as
cláusulas dispostas neste documento.
DA CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1- O objeto do presente PROTOCOLO DE INTENÇÕES é a conjugação de
esforços dos Signatários visando à futura parceria para implantação das
Políticas Nacional e Paulista de Resíduos Sólidos no Estado de São Paulo,
delinear arranjos e soluções regionalizadas, conceber e desenvolver ações
conjuntas, que compreendam a elaboração de material técnico/didático, a
realização de encontros técnicos, cursos, seminários, palestras, estudos,
diagnósticos, programas de capacitação, “workshops”, dentre outras ações
estruturantes que propiciarão a melhoria da gestão e gerenciamento de
resíduos sólidos no Estado de São Paulo, bem como outras atividades
relacionadas com a experiência dos Signatários, promover a inclusão social
de catadores, nos serviços de coleta seletiva, incentivar a criação e o
desenvolvimento de cooperativas e associações de catadores de materiais
recicláveis que realizam a coleta e a separação, o beneficiamento e o
reaproveitamento de resíduos sólidos reutilizáveis ou recicláveis, disseminar
conhecimentos e experiências de modernização, novas rotas tecnológicas,
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arranjos produtivos diferenciados e apoio aos Municípios.
Parágrafo Único: Na medida em que a execução do objeto exigir a assunção
de obrigações,serão elas objeto de instrumentos jurídicos específicos.
DA CLÁUSULA SEGUNDA – DO PLANO DE TRABALHO

a) – Os signatários definirão de comum acordo o Plano de Trabalho da futura
parceria ;

b) metas a serem atingidas;
c) etapas ou fases de execução;
d) plano de aplicação dos recursos financeiros e cronograma de desembolso, e
e) previsão de início e fim da execução do objeto, bem como da conclusãodas
etapas ou fases programadas.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS
3.1 – Cada Signatário arcará com os recursos necessários para o atendimento do
disposto neste PROTOCOLO DE INTENÇÕES, não havendo, portanto, transferência
de recursos financeiros ou materiais entre eles.
CLÁUSULA QUARTA– PRAZO DE VIGÊNCIA:
4.1 – O presente PROTOCOLO DE INTENÇÕES vigorará pelo prazo de 24 (vinte e
quatro) meses, com início na data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por
igual período.
CLÁUSULA QUINTA – DA RESCISÃO
5.1 – Este PROTOCOLO poderá ser rescindido por mútuo consentimento, a
qualquer tempo, ou por qualquer dos participes unilateralmente, devendo ser
comunicado ao outro essa intenção, com 30 (trinta) dias de antecedência.
CLÁUSULA SEXTA – DO COMPARTILHAMENTO DE INFORMAÇÕES
6.1 - Os Signatários estabelecerão plano de cooperação e desde já concordam em
compartilhar entre si as informações que possuam e que sejam de utilidade ao objeto
do presente instrumento, comprometendo-se a resguardar, com relação à
documentação e informações recebidas, as diretrizes associadas à classificação de
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GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
sigilo atribuída nos termos da Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527, de 18 de
novembro de 2011) e as disposições da Lei de Propriedade Intelectual (Lei nº 9.279,
de 14 de maio de 1996).
CLÁUSULA SÉTIMA - DA COORDENAÇÃO
7.1 - Os Signatários indicarão representantes para o acompanhamento do presente
Protocolo e supervisionar a execução das atividades decorrentes.
CLÁUSULA OITAVA – DOS RESULTADOS
8.1 - Os Signatários se obrigam a submeter, previamente e por escrito, à recíproca
aprovação, qualquer matéria institucional, técnica ou cultural decorrente da
execução do presente Protocolo, a ser eventualmente divulgada.
Parágrafo único – Em qualquer ação promocional relacionada com o objeto do
presente Protocolo deverá ser consignada a participação dos Signatários, observado
o disposto no §1º do artigo 37 da Constituição Federal.
E por estarem justos e acordados quanto às cláusulas e condições estabelecidas,
firmam os Signatários o presente PROTOCOLO DE INTENÇÕES em 03(três) vias
de igual teor e forma.
São Paulo,

de

de 2020.

MARCOS RODRIGUES PENIDO

............................................

Secretário de Estado de Infraestrutura

Presidente do CONISUD

e Meio Ambiente

Testemunhas:
1. Nome:
RG nº

2. Nome:
RG nº
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TURISMO
Mapa Turístico Regional
(Contribuição do Marcelo Bini – Empresário)

Link para acesso ao mapa online:

http://mapasturon.com.br/home/rota-dos-mananciais/

MAPA TURÍSTICO DA REGIÃO

LEI 14.206
NOVO MARCO LEGAL

Presidência da República
Secretaria-Geral
Subchefia para Assuntos Jurídicos
LEI Nº 14.026, DE 15 DE JULHO DE 2020
Atualiza o marco legal do saneamento básico e altera a
Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, para atribuir à
Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA)
competência para editar normas de referência sobre o
serviço de saneamento, a Lei nº 10.768, de 19 de
novembro de 2003, para alterar o nome e as atribuições
do cargo de Especialista em Recursos Hídricos, a Lei nº
11.107, de 6 de abril de 2005, para vedar a prestação por
contrato de programa dos serviços públicos de que trata o
art. 175 da Constituição Federal, a Lei nº 11.445, de 5 de
janeiro de 2007, para aprimorar as condições estruturais
do saneamento básico no País, a Lei nº 12.305, de 2 de
agosto de 2010, para tratar dos prazos para a disposição
final ambientalmente adequada dos rejeitos, a Lei nº
13.089, de 12 de janeiro de 2015 (Estatuto da Metrópole),
para estender seu âmbito de aplicação às microrregiões,
e a Lei nº 13.529, de 4 de dezembro de 2017, para
autorizar a União a participar de fundo com a finalidade
exclusiva de financiar serviços técnicos especializados.

Mensagem de veto

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei atualiza o marco legal do saneamento básico e altera a Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, para
atribuir à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) competência para instituir normas de referência para
a regulação dos serviços públicos de saneamento básico, a Lei nº 10.768, de 19 de novembro de 2003, para alterar o
nome e as atribuições do cargo de Especialista em Recursos Hídricos, a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para vedar
a prestação por contrato de programa dos serviços públicos de que trata o art. 175 da Constituição Federal, a Lei nº 1
1.445, de 5 de janeiro de 2007, para aprimorar as condições estruturais do saneamento básico no País, a Lei nº 12.305, d
e 2 de agosto de 2010, para tratar de prazos para a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, a Lei nº 1
3.089, de 12 de janeiro de 2015 (Estatuto da Metrópole), para estender seu âmbito de aplicação a unidades regionais, e a L
ei nº 13.529, de 4 de dezembro de 2017, para autorizar a União a participar de fundo com a finalidade exclusiva de
financiar serviços técnicos especializados.
Art. 2º A ementa da Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Dispõe sobre a criação da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA),
entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, integrante do
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Singreh) e responsável pela
instituição de normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento
básico.”
Art. 3º A Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, passa a vigorar com as seguintes alterações:
“ Art. 1º Esta Lei cria a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA),
entidade federal de implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, integrante do
Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos (Singreh) e responsável pela
instituição de normas de referência para a regulação dos serviços públicos de saneamento
básico, e estabelece regras para sua atuação, sua estrutura administrativa e suas fontes de
recursos.” (NR)
Para acessar a lei completa acesse:
https://legislacao.presidencia.gov.br/atos/?tipo=LEI&numero=14026&ano=2020&ato=
cfaATWE9EMZpWT417
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l14026.htm
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GESTÃO

Norma deﬁne procedimentos para melhor
gerir as transferências de recursos da União
por meio da Plataforma +Brasil
A Instrução Normativa estabelece as diretrizes necessárias ao cumprimento das
competências da Rede +Brasil
Publicado em 27/11/2020 18h05

O

Compartilhe:

Ministério da Economia deﬁniu nesta semana diretrizes e procedimentos da rede de gestão de
transferências de recursos da União– a Rede +Brasil. A Instrução Normativa (IN) nº 115 estabelece

as formas de adesão, os eixos de atuação e os nove elos da Rede, que tem como objetivo promover a
capacitação e a troca de experiências nas transferências da União por meio da Plataforma +Brasil.
“A publicação desta IN fortalece a Rede +Brasil e consolida esse importante instrumento que dá
transparência e efetividade às políticas públicas”, aﬁrma a diretora do Departamento de Transferências da
União da Secretaria de Gestão do Ministério da Economia, Regina Lemos.
A Rede atua com três eixos fundamentais: melhoria da gestão nos processos de transferências da União;
capacitação e comunicação; e transparência. Para deﬁnir os principais pontos de atuação dos parceiros
em toda a cadeia de transferência de recursos, a norma dividiu os participantes em nove elos distintos:
contas e controle; ensino; estados; Justiça; Legislativo; mercado e controle social; municípios; organização
da sociedade civil e União.
A adesão se dá por meio de Acordo de Cooperação Técnica ou Acordo de Cooperação com o Ministério
da Economia ou via Termo de Adesão com uma das 153 instituições participantes. Ao aderir, a instituição
se torna parceira e apta a discutir inovações e atualizações normativas, além de ter acesso a
capacitações.
Os parceiros usufruem de todas ferramentas da Rede: os Painéis Gerenciais +Brasil(Painel de
Transferências Abertas +Brasil, Painel Parlamentar +Brasil, Painel de Indicadores +Brasil e Painel de Obras
+Brasil);os aplicativos +Brasil (Cidadão +Brasil, Gestão +Brasil e Fiscalização +Brasil); e o Modelo de
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Excelência em Gestão das Transferências da União (MEG-Tr), além de um canal de atendimento exclusivo
para participantes da Rede.
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ASSUNTOS IMPORTANTES QUE PODEM SER CONSULTADOS NO SITE DO
CONSÓRCIO.

1- INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO E LICENCIAMENTO –
Caderno de Apoio - 04/12/20.

2- NOVO MARCO LEGAL : Webinar na integra - 20/08/20 (clicar na foto).

3- RANKING DE COMPETITIVIDADE DOS MUNICÍPIOS 19/11/20.

ACESSE NOSSO SITE:
WWW.CONISUD.SP.GOV.BR

Demais
Anexos

 10/08/2020
VIDEOCONFERÊNCIA EM APOIO AOS CONSÓRCIOS COM
REDE PAULISTA, INVESTE SÃO PAULO E SECRETÁRIOS DE
ESTADO.

O objetivo é capacitar e qualificar os consórcios para assumirem os novos
desafios. Está claro que as ações consorciadas são mais efetivas e
econômicas, alem de atingir a todos os municípios que compõe determinado
território, dos maiores aos menores. Tem que haver maior engajamento em
projetos e serem gestores como nas áreas de resíduos sólidos, compras
compartilhadas, dentre outras. Capacitar os consórcios para as PPPs,
concessões, etc.
É fundamental que os consórcios tenham segurança jurídica, linhas de credito,
financiamento, etc. Lógica e Racionalização.
Desenvolve SP: o BID contratou um escritório de alto nível para preparar as
cartilhas sobre as PPPs e PPI para os consórcios e se comprometeu com a
capacitação. Tem escritórios dentro e fora do País (China e Dobai). Tem que
haver clareza na política pública e qualidade nos projetos. O plano é a
retomada da economia em 2021 e 2022. Ambiente de sustentabilidade e
desenvolvimento sustentável.
“Será Assinado um Termo de Cooperação da Rede Nacional de Consórcios
Públicos com a Investe São Paulo”.
Participaram da reunião: Marcos Penido (CIRS), Willson Mello e Thiago
(Investe SP), Julio Sarson (Sec. De Relaçoes Internacionais) Victor Borges
(Pres. Rede Nacional de Consorcios), Dep. Geninho, Dep. Mauro Bragato,
VivianeGomes, Leonardo Ruiz, Julio Sarson e Dra Tarcila.

 27/08/2020
CONISUD, REDE NACIONAL DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS E
ANTT

No dia 27/08/2020, houve uma reunião importantíssima com
o Superintendente da ANTT, Dr. André Luis Macagnan Freire e com a Dra
Walquiria Yumiko Fujii - Coordenadora do COINF - SP, sobre um contrato
que foi aprovado há vários anos e não executado pela concessionária
ARTERIS. Fomos atentamente ouvidos e os encaminhamentos propostos pelo
superintendente e por nosso presidente da Rede Nacional de Consórcios,
Victor Borges, foram perfeitos. Nasce com isso uma esperança de solução para
evitar a judicialização desse contrato. Ficou definido um novo encontro para
daqui a uns 40, 45 dias.
A participação da nossa Presidente, Maria Lucia Marques, do nosso Prefeito,
Jorge Costa e dos membros do Conselho de Representantes foi decisiva.
Os nossos mais sinceros agradecimentos ao Presidente da Rede Nacional de
Consórcios Públicos, Victor Borges, que além de ter viabilizado a reunião,
cooperou nos encaminhamentos.
Mais uma vez obrigado Presidente!
Participaram da reunião:
- ANTT: André Luis Macagnan Freire - Superintendente, Claudio Renê
Valadares Lobato – Técnico, Walquiria Yumiko Fujii – Coordenadora do COINF
- São Paulo E Carlos Henrique Aparecido Cardoso – Técnico.
- Rede Nacional dos Consórcios: Victor Borges – Presidente.

CONISUD: Maria Lucia Marques – Prefeita de Embu Guaçu e Presidente do
Consorcio, Jorge Costa – Prefeito de Itapecerica da Serra, Brigida Sacramento
– Secretaria Executiva.
Membros do Conselho de Representação do Conisud: Roberto Terassi –
Presidente do Consulti, Francisco Marques – Eng. PM de Embu das Artes,
Hillmann Albrecht – Presidente da Acise, Alexandre Martins – Empresário –
SLS e Ivo Farias – Empresário – Itapecerica da Serra

 16/09/2020
CONISUD APRESENTA PROJETOS AO MINISTÉRIO DE
INFRAESTRUTURA E PARCERIAS.

Em reunião agendada pelo presidente da Rede Nacional de Consórcios
Públicos, Victor Borges, em 16/09pp, A secretária Executiva Brígida
Sacramento, juntamente com os membros do Conselho de Representação,
Roberto Terassi, Ivo Farias, Francisco Freitas e Hillman Albrecht, apresentaram
à Secretária Nacional, Natália Marcassa, as demandas referentes ao
cumprimento do contrato pela Arteris, em relação ao não cumprimento do
contrato (PER), atinente a obras na BR116 (relatório) e sobre o Porto Seco,
fundamental para o desenvolvimento econômico da Região Sudoeste.

A secretária assumiu o compromisso de encaminhar as demandas junto a
ANTT e orientou para que o Consórcio agende uma reunião com a Rumo,
concessionária da via férrea sobre o Porto Seco.

 23/09/2020
CONISUD APRESENTA AO INVEST SÃO PAULO SEUS
PROJETOS NA ÁREA DE MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO.

Em uma agenda estimulada pelo presidente da REDE NACIONAL DE
CONSÒRCIOS PÚBLICOS, VITOR BORGES, em 23/09/2020, o CONISUD
teve a oportunidade de apresentar para a equipe do INVEST SÃO PAULO os
seus projetos na área de mobilidade: 1- Transversal que liga a Rodovia Raposo
Tavares a Rodovia Régis Bittencourt - BR116, 2- Alça de acesso ao Rodoanel
Mario Covas – SP214 entre Itapecerica da Serra e Embu Guaçu. Na área de
Desenvolvimento Econômico, o Porto Seco.
Participaram da abertura a Presidente do Consórcio - Prefeita Maria Lúcia
Marques, o Presidente da Rede Nacional - Victor Borges. Os trabalhos foram
coordenados pela Secretária Executiva do Conisud - Brigida Sacramento e por
Maurício Fonseca - Analista de investimento do Invest São Paulo. As
apresentações ficaram por conta de Roberto Terassi e do Eng Francisco
Marques, com as complementações de Álvaro Barbosa e José Batista, todos
membros do Conselho de Representação do Conisud.
Pelo Invest São Paulo Participaram: Raquel Rocha – Relações Institucionais,
Andrea Motta – promoção e fomento a exportação, Eduardo Gutierrez –
Responsável pelos contatos de investimento e infraestrutura.
Conclusão: O Invest São Paulo irá nos apoiar nos projetos de mobilidade que
tem correspondência com o Estado. Quanto ao Porto Seco, como é da esfera
federal e mais complexo, irão acompanhar e orientar no que for possível.
Outra iniciativa importante é que em parceria com o Desenvolve São Paulo irão
preparar um curso de capacitação sobre as PPP’s aos gestores municipais
através do Conisud. Foi solicitado por Brigida, a possibilidade de abrir a

capacitação, também, a representantes da sociedade civil com acento no
Consórcio. Ficaram de discutir internamente o formato e nos retornar.
Tarefa: O Mauricio solicitou e o Consórcio se comprometeu a encaminhar na
próxima semana os projetos apresentados com maior detalhamento para
estudos e debate com as secretarias correspondentes. Após chamarão uma
nova reunião.

 23/09/2020
“O PAPEL DA ANA (AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS) NO
NOVO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSCIO DO
BRASIL.”

Organização da Rede Nacional de Consórcios Públicos Brasileiros.
Na webinar de 23/09pp, foi debatido um dos temas mais importantes da
atualidade, onde se discutiu a realidade e os cenários em relação aos trabalhos
dos Consórcios Públicos na Área Ambiental. “Alguns consórcios que atuam
especificamente nessa área podem assumir o trabalho de regulação”.
A ANA passa a assumir todo o processo da captação da água e drenagem,
passando pela distribuição, esgotamento sanitário, até resíduos sólidos
urbanos – RSU (domésticos e limpeza pública). Não substituirão as agências
existentes, vão especificar as normas e fiscalizar o cumprimento. O serviço
será cobrado! Estão preparando a AGENDA REGULATORIA com as novas
normas até o final de novembro de 2020 para colocar em consulta pública em
janeiro e fevereiro de 2021. A cobrança da taxa será obrigatória.

Participaram: Victor Borges - Presidente da Rede Nacional, Carlos Motta
Nunes - Coordenador do embrião da Ana – LEI 14.026//2020 e Paulo
Henrique Doroz e os Consórcios Brasileiros.

 19 A 23/10/2020
CONISUD PARTICIPA ATIVAMENTE DO V FORÚM NACIONAL
DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO – PLATAFORMA +
BRASIL.GOV.BR – 19 A 23/10/2020.

Apresentação da Plataforma e seus aplicativos. “Maior eficiência, rapidez e
eficácia na palma das mãos”. É a simplificação, desburocratização de todos os
processos. O Sicove no formato anterior não existe mais, foi transformado em
Mais Brasil. É uma ferramenta para os gestores e também para controle do
cidadão. Por exemplo, a Lei Aldir Blanc já foi via esse aplicativo. Há também o
aplicativo para o fiscal – com fotos georeferenciadas. Não poderá ser utilizada
foto de outras origens por que o sistema vai identificar. Para esse aplicativo
não será necessário ter internet. Dá para identificar o equipamento que está
sendo entregue na obra em tempo real. Traz a latitude e longitude em tempo
real. Se colocar a foto no Google ele vai mostrar se a obra está sendo realizada
no local correto. Tudo se resolve pelo aplicativo da captação de recursos,
execução da obra a prestação de contas.
Foram criadas novas regras para o tele trabalho no serviço público federal: por
exemplo: análise da arrecadação das receita; na economia a recuperação do
PIB no pós pandemia. A Gestão de Risco, que é um processo permanente,
estabelecido, direcionado e monitorado. Pode ser positivo ou negativo. Renato
Ribeiro Fenili apresentou o Decreto 10024, que substitui o que já existia a 14
anos. No Art. 42 se refere a consórcios. A Análise de políticas públicas: EXANT E EX POST foi abordada por João Gabriel Miranda ,da CGU, Dec.
9203/2017. Esse para orientar os Ministérios, para que as políticas públicas

tenham mais chance de produzir resultados tangíveis e transparência. Para
melhorar a sua formulação, criar padrão e decidir sobre priorização de forma
mais objetiva. “Avaliação panorâmica e rápida”. Cleber Almeida abordou o novo
Decreto do TED, Decreto 10426 de 17/07/2020. Transferência da União para
os Municípios: Modelos padronizados já estão disponíveis na plataforma.

 23/10/2020
REUNIÃO COM O MINISTÉRIO DE TURÍSMO ORGANIZADA
PELA REDE NACIONAL DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS.

Reunidos em reunião virtual no dia 23/10/2020 o Secretario de Atração e
Investimentos, Parcerias e Concessões do Ministério de Turismo – Lucas Fiusa
e equipe, Victor Borges – Presidente da Rede Nacional dos Consórcios
Públicos, Brigida Sacramento – Secretaria Executiva do Conisud,
Representantes da Câmara Técnica de Turismo do Conisud e Consórcios de
outros estados para propor sobre a parceria do Ministério de Turismo com a
Rede Nacional e os Consórcios a ela filiados.
Victor Borges frisou a unicidade dos consórcios públicos e que a missão da
rede é justamente essa, integrá-los e fazer gestão com governos estaduais e
Nacional. O Secretario, Lucas Fiusa confirmou que essa organização através
de consórcios é fundamental para que todas as regiões e municípios do Brasil
fomentem suas ações e desenvolvam turismo. “Que essa parceria será valiosa
para todos”, disse.
Lucas informou também que estão trabalhando muito fortemente na parte de
atuação de investimentos e dada à escala do país, contar com os
investimentos para desenvolver as atividades turísticas não é um caminho
viável, devido à escassez do recurso. Diante disso, o foco é trabalhar na

abertura de mercado, melhoria do ambiente de negócios, facilitando a vida do
empreendedor e do gestor municipal com algumas orientações estratégicas
para que a iniciativa privada tenha mais interesse em atuar em mais
municípios. Assim pôde-se observar que essa descentralização flui com muito
mais rapidez e acertos em relação à locação de recursos. Nesse sentido, estão
buscando criar um fluxo de informações focadas em inteligência de mercado
para que tenham acesso aos dados das atividades turísticas reais de cada
região, uma vez que a adaptação ao novo cenário que estamos vivendo no
país e no mundo se fez necessário.
O Eduardo Nobrega – (Departamento de parcerias e concessões),
complementou: que o slogan “Mais Brasil e menos Brasília” é uma diretriz do
ministério e que é preciso pensar em soluções sustentáveis e o repasse de
recurso público sujeito a contingenciamento muitas vezes não irá resolver o
problema de forma definitiva, mas se houver apoio aos municípios e consórcios
nas estruturações de projetos economicamente viáveis, já será uma forma de
ação sustentável, e é esse o caminho a seguir. Apresentou também alguns
projetos que estão trabalhando, dentre eles a Cartilha do Plano Diretor onde a
Universidade de Brasília está apoiando nessa elaboração, com isso os
municípios que tem potencial turístico, para que façam um plano diretor, terão
o suporte do ministério.
A Secretaria Executiva – Brigida Sacramento contribuiu com a idéia de que os
Consórcios que estão desenvolvidos na área de turismo, poderiam elaborar
uma proposta e encaminhar ao ministério, a exemplo do nosso consórcio
CONISUD que tem o apoio do SENAC (com desenvolvimento do seu plano
regional) e IPT, é preciso trabalhar o turismo de uma forma profissional e que
traga resultados, com investidores e materiais qualificados, pois potencial e
organização já tem, fazendo-se necessário o apoio para alavancar os projetos.
O Secretário se mostrou interessado e aberto para viabilizar a proposta e que o
ideal é pensar em um projeto em âmbito nacional para que possa ser discutido
internamente.
Victor Borges finalizou informando que a rede tem trabalhado
institucionalmente com o Governo Federal e as agências de desenvolvimento
dos estados, assinando alguns termos de cooperação para essa área de
investimentos em PPP’s. Que a Invest SP, por exemplo, está conversando com
os Consórcios e preparando junto com a Desenvolve SP, capacitação para
essa área de parceria público privada. Diante das falas entusiasmadas dos
presentes na reunião, Victor propôs fazer um instrumento jurídico (termo de
cooperação) que não envolve transferência de recursos com o ministério e a
rede nacional para que possam ajudar os consórcios pontualmente em suas
regiões. O Secretario avaliou com bons olhos essa proposta e se colocou a
disposição para ajudar, desta forma o Victor irá providenciar a documentação
para enviar ao ministério. Ficou definido que Eduardo Tati Nobrega será a
ponte entre o Ministério e a Rede Nacional de Consórcios.

 26 E 27/10/2020
SEMINÁRIO SOBRE APL – ARRANJO PRODUTIVO LOCAL –
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – 26 E
27/10 – CONISUD PARTICIPA E CONTRIBUI.

As APLs tem como propósito a melhoria da competitividade local. Tem que ter
foco, planejamento estratégico, envolvimento da força empreendedora das
universidades. É uma composição da sociedade, do Sebrae e do Governo do
Estado. Hoje já tem 57 APLs no Estado em atividade. Esses arranjos são
fundamentais porque foi constatado que dos 645 municípios, 455 tem uma
população abaixo de 50 mil habitantes e as cidades pequenas estão
diminuindo de tamanho. O Consórcio também é fundamental para dar escala,
por exemplo, nas compras públicas, sai mais barato. É a inclusão produtiva,
cooperativismo e associativismo.
O SEBRAE vai fazer um piloto com oito consórcios, por meio de uma
Câmara Temática de Desenvolvimento Regional. Nesse caso O CONISUD
solicitou para fazer parte.
Foram relatadas experiências como o do queijo, da Serra da Canastra, uma
luta árdua e mais antiga.
Ana Carla Fonseca, mostra que tem que partir do território para chegar ao
produto. Diálogo, transparência e confiança: “as pessoas atrás dos processos”.
É isso que trás o valor agregado ao produto. Exemplos: Salinas de Guaranda,
Compleventur – transformando vidas. São 28 empresas comunitárias e 198

produtos; Chapada do Araripe, região de Cariri; Vale do Ribeira, manancial,
recentemente estabelecida pelo Governo do Estado e o próprio queijo da
Canastra. “É a valorização da identidade cultural que faz a diferença”. O
Ecoturismo soma-se a Gastronomia. Após o mapeamento o Sebrae tem o
desafio de colocá-los na rede.
Foi abordada também a possibilidade de emendas parlamentares para as
APLs, porem é mais complexo e para projetos de longo prazo.

VEJA AS OUTRAS MATÉRIAS ACESSANDO NOSSO SITE:
WWW.CONISUD.SP.GOV.BR
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