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Com muito esforço e dedicação, com o apoio de todos os prefeitos, parceiros 
de todas as horas e, do trabalho competente e incansável dos funcionários do 
CONISUD, o nosso Consórcio avançou em todas as áreas, seja na área 
técnica, administrativa, como jurídica. 

Esse esforço resultou na contratação de um diretor de projetos e programas 
para acompanhamento técnico das ações a serem desenvolvidas. Na área 
jurídica, não temos mais nenhum município inadimplente. Todos estão com as 
suas contribuições em dia e as dividas do passado estão sendo negociadas e 
solucionadas pelo nosso departamento Jurídico, dando garantia e tranquilidade 
para a nossa gestão. 

A contabilidade que estava sendo realizada pela CAMIS Contabilidade, que 
solicitou “distrato”, por considerar que não teria como de acompanhar o 
desenvolvimento que o Conisud está alcançando, foi substituída por uma 
contabilidade própria, tecnicamente especializada em contabilidade pública, 
contratada especificamente para o Consórcio, o que trará maior segurança e 
tranquilidade aos municípios junto ao Tribunal de Contas. Para que isso fosse 
possível, a prefeitura de Embu das Artes disponibilizou o sistema AUDESP, 
exigido pelo TCE. 

Foram realizadas inúmeras reuniões tanto em nível federal, como Estadual, 
projetando com isso a imagem do Conisud e chamando atenção para a nossa 
querida Região Sudoeste. 

Foi assinado o protocolo de Intenção com a Secretaria de Infraestrutura e Meio 
Ambiente SIMA/CIRS o que esta propiciando a capacitação técnica de nossos 
profissionais, atualização permanente sobre as novas legislações, 
conhecimento de novas tecnologias na área ambiental como na área de 
Residuos Solidos. 

O Conisud assinou o primeiro convênio desde sua constituição: Projeto 
FEHIDRO, no valor de R$ 950 mil reais, o que possibilitou a contratação do IPT 
para a realização do Mapeamento de Áreas Prioritárias para Investimento em 
Conservação e Recuperação da Qualidade Ambiental dos Mananciais de 
nossa Sub-Região Sudoeste/ RMSP.  

Na área de saúde foram produzidos boletins regionais, periódicos, sobre o 
COVID 19, como forma de dar conhecimento sobre a pandemia e nortear 
nossas ações, alem 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 Paulista. 

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, de inúmeras melhorias no eixo da Rodovia BR116, 
de Juquitiba a Taboão da Serra. 
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No Turismo lançamos e divulgamos junto ao Estado o nosso “Plano Regional 
de Turismo, Mananciais, Aventura, Arte e Negócios”, aprovado em Assembléia 
Geral, com o propósito de transformarmos nossa região em região turística e 
atrairmos potencias investidores e gerarmos emprego e renda a nossa 
população. 

Estabelecemos parcerias com o SENAI, SEBRAE, IPT e por ultimo com a 
Secretaria de turismo do Estado. 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, alem 
de promover a área de comercio e serviços, gerando emprego e renda a  
população de nossa região. 

Precisamos fazer com que o Estado e a União  nos olhe com outros olhos e 
nos respeite pelo potencial que temos e por que merecemos. 

 

 
Ney Santos 
Presidente do CONISUD 
Prefeito do Município de Embu das Artes 
 
 
Brigida Sacramento 
Secretária Executiva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 

6 

 

 

 

CONSELHO DE REPRESENTANTES 

 

Cotia: 

Nelson Broering (T) 

 

Embu das Artes: 

Ivo Farias – (T) 

José Batista – (S) 

 

Embu Guaçu: 

Daniel Lourenço – (T) 

André Vianna – (S) 

 

Itapecerica da Serra: 

Reynaldo Maciel – (T) 

Marcelo Motta – (S) 

 

Juquitiba: 

Patricia Ramunni – (T) 

Mauro Ramos – (S) 

 

São Lourenço da Serra: 

Alexandre Martins – (T) 
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Neste ano de 2021, o Conisud, além do acompanhamento periódico da 

pandemia, elaboração de boletins regionais sobre a COVID 19, como forma de 

orientar os gestores municipais, municiar a imprensa e as cidades de 

informações fidedignas, conseguiu por meio de parceria com a RNCP e a Poli 

USP, respiradores para os municípios de Embu das Artes, Vargem Grande 

Paulista e São Lourenço da Serra. Atuou fortemente nos projetos que estavam 

na sua meta para 2021. 

 

Realizou: 

3 - Assembléias Ordinárias 

1 – Assembléia Extraordinária 

1 – Assembléia Específica 

 

Reuniões com os GT’s e outras: 

5 – meio ambiente 

5 – mobilidade 

2 – transporte 

7 – turismo 

15 – equipe 

2 – secretários executivos dos consórcios da RMSP 

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

 

 

IMPORTANTES CONQUISTAS 

 

1 – Meio Ambiente: 

• Liberação do projeto FEHIDRO no valor de R$ 950 mil reais 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. 
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• Contratação do IPT para a execução do projeto FEHIDRO a ser 
realizado no período de 1 ano. 
 

• Capacitação dos gestores – webnar pelo estado 
 

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 
Serra, São Lourenço da Serra e Taboão da Serra, parado a mais de 11 
anos pela concessionária Arteris. 

 

3 – Protocolo de Intenções com Secretaria de Meio Ambiente do Estado – 
Foi assinado em 01/02/21. Já produziu 4 reuniões do Estado com os gestores e 
técnicos municipais. 

Estão sendo realizadas oficinas pelo Estado em parceria com o Conisud 
para os técnicos da área Ambiental e da Educação sobre “Educação 
Ambiental” (anexo 01 – resultado da pesquisa feita pela região). 

Para 2022, será realizado um seminário presencial com técnicos das áreas, 
sociedade civil organizada como forma de ampliar a discussão sobre 
resíduos sólidos e suas implicações sociais, operacionais e legais (anexo 
02 – decretos nº66048 e nº 65881). 

 

4 – Área jurídica: 

• Foram realizados acordos com os municípios inadimplentes, todos com 
sucesso. 

 

5 – Turismo: 

• Aprovação pelo colegiado dos prefeitos o Plano Regional de Turismo – 
“Mananciais, Aventura, Arte e Negócios”. 

• Aplicação das parcerias: SENAC, SEBRAE, Associações Comerciais da 
Região e Secretaria Estadual de Turismo. 

• Eleição dos interlocutores regionais:  
- Titular: Mauro Ramos – Secretário Turismo de Juquitiba 
- Suplente: Ivo Farias – Presidente da Acise 
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6 – Estrutura Administrativa/Financeira:  

• Com a revisão do contrato de rateio efetivada e o saneamento das 
inadimplências/negociações, foi possível: 
- contratar o Diretor de Programas e Projetos 
- contratar uma contabilidade exclusiva para o Consórcio, levando em 
conta a cessão do sistema Audesp pela prefeitura de Embu das Artes 
(TC). 
 

• Comunicação: 
- Publicação das reuniões no site, instagram e facebook 
Obs: ainda deficitário, necessitando de contratação de estagiário e apoio 
administrativo 
 

• Estrutura de pessoal: 
- Secretária Executiva – Brigida Sacramento Carvalho dos Santos 
- Diretor Jurídico – Clailton Marinho Baracho 
- Diretor de Programas e Projetos – Alvaro Sergio Barbosa Junior 
- Assessora – Lisle dos Santos Lima 
- Diretor Financeiro - Vago 
- Auxiliar administrativo – Vago 
- Serviços Gerais – cessão de 1 profissional pelo prefeito do município 
de Itapecerica da Serra. 
 

• Estrutura de apoio: 
1- Conselho de Representantes 
2- GT FEHIDRO – Acompanhamento do projeto 
3- CT Turismo – Secretários municipais/técnicos/sociedade civil 
4- CT Meio Ambiente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 

11 

 

 

PRIORIDADES 2022 

 

1 – MEIO AMBIENTE: 

• FEHIDRO: Acompanhamento dos trabalhos desenvolvidos pelo IPT. 
Organização de reuniões e seminários. 
 

• Elaboração do Plano Regional de Resíduos Sólidos. Apoio do Estado – 
Recursos 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 e Articulação 
CONISUD. 
 

• Educação Ambiental – CONISUD/CIRS. 
- Oficinas; seminário, projetos (vide anexo) 
- Publico Envolvido: Técnicos dos municípios da área de Meio 
Ambiente/Educação e Sociedade Civil Organizada (clubes serviços, 
associações comerciais e outras). 
 

2 – ALÇA AO RODOANEL: 

• Decreto nº 65.495 – DER – Determinação na duplicação em 300 metros 
para a viabilização da Alça. Visita técnica realizada em 17/11, no local. 
Acompanhamento na evolução da obra. 

 

3 – PITU – Plano Integrado de Transporte Urbano: 

• Articulação, acompanhamento, elaboração e entrega do relatório ao 
Estado. 

 

4 – USGREEN/JEY ENERGY: 

• Com o falecimento do Diretor Presidente da USGREEN 2021 a empresa 
foi negociada pelo espólio e assumiu nova diretoria, cujo foco de 
negócios passou a ser com empresa privada, já instalada no Brasil com 
o objetivo de encurtar os caminhos burocráticos. 
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5 – MOBILIDADE: 

• Melhorias no trecho de ligação de Cotia à Itapecerica da Serra – 
acompanhamento junto ao Estado para viabilização do trajeto do 
consórcio. 
 

• Melhorias no trecho Cotia/Embu das Artes via projeto DER – sugestão 
na mudança do traçado para evitar adenção de veículos (maior 
demanda ao centro de Embu das Artes). 
 

• Ruas laterais – acompanhamento técnico na atualização/elaboração do 
projeto junto a concessionária Arteris/ANTT. 
 

• Alça ao Rodoanel – acompanhamento e cobrança. 
 

• Elias Alves da Costa – projeto executivo pronto no gabinete do Vice 
Governador – acompanhamento e cobrança. 
 

6 – DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO: 

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

 

7 – TURISMO: 

• Lançamento do Plano Regional Manancial, Aventura, Arte e Negócios no 
inicio de 2022, com a presença do Estado, RNCP, investidores e 
imprensa. 
 

• Conclusão da Rota do cicloturísmo. 
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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 a 

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. 
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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). 

 
• Existe a liberação de um projeto de mais de 10 anos, que temos 

condições de melhorias e assim ampliar a sua proposta.  

 
• Reuniões com o DER, para estes ajustes técnicos. 
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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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PLANO REGIONAL DE TURISMO.  

Inventário 2021 

REGIÃO TURÍSTICA MANANCIAIS, AVENTURA, 

ARTE E NEGÓCIOS 

 

 

• Plano regional. 

• Elaboração de diretrizes e ação. 

• Nova Lei Estadual de Turismo. 

 

 SUB-REGIÃO SUDOESTE: 

• Planejamento de ações. 

• Captação de recursos estaduais, federais e iniciativa privada. 

• Segmentação Turística. 

• Calendários de eventos conjuntos. 

 

 OBJETIVO: 

• Inventários 

• Definir e ajustar diretrizes para o desenvolvimento do turismos 

mais abrangente a nossa região. 

• Estudo de demandas da região presente e futuro. 

• Implantação da nova lei do turismo, fortalecendo o papel do 

consórcio.  
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06/01/2021 

1º SEMINÁRIO VIRTUAL DE GESTÃO PÚBLICA 

 

 

Em 06/01/2021 o CONISUD participou do 1º Seminário Virtual de Gestão 
Pública, organizado pelo Governo do Estado de São Paulo para os prefeitos e 
vereadores, sobre o Plano Estadual de Imunização e Administração Pública 
nos dias Atuais. 

Foi apresentado pelo Governador João Dória e pelos Secretários de Estado 
de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, dentre outros, orientação para 
os prefeitos, colocando como foco principal o empenho em salvar vidas. Marco 
Vinholi, chamou a atenção para que todos sigam as orientações do Governo e 
que será observado os municípios que não o fizerem. O Governador chama a 
atenção para 10 pontos fundamentais, os quais denominou como “DECÁLOGO 
DO BOM ADMINISTRADOR”: 

1. Pense Grande, Aja Rapidamente, Valorize sua equipe, Comemore suas 
virtudes, Seja ético, Se errar, corrija, Mantenha o foco, Tenha disciplina, Seja 
perseverante, Não perca a humildade 

Foi disponibilizado o site de projetos à distância: 
dataparcerias.sp.gov.br/resultados.php 

 

Seguem as apresentações do PEI – Plano de Imunização de São Paulo e do 
Plano São Paulo 
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15/01/2021 

ALERTA! ESTADO DE SÃO PAULO, SEGUNDA ONDA COVID-19 

 
O Governo do Estado também colocou em alerta 43 cidades 

que, independentemente da classificação de suas regiões, estão com 
ocupação hospitalar de pacientes graves com coronavírus acima de 80%. A 
recomendação é que as Prefeituras determinem a restrição total de atividades 
não essenciais para aliviar a pressão sobre hospitais públicos e particulares. 

Os municípios em situação de alerta são Américo Brasiliense, Amparo, Apiaí, 
Areias, Artur Nogueira, Avaré, Bauru, Birigui, Caçapava, Carapicuíba, Cruzeiro, 
Embu das Artes, Fernandópolis, Ferraz de Vasconcelos, Franca, Franco da 
Rocha, Ilha Solteira, Itapecerica da Serra, Itapetininga, Itaquaquecetuba, 
Itatiba, Jacareí, Mairiporã, Marília, Matão, Mogi das Cruzes, Novo Horizonte, 
Ourinhos, Paulínia, Pederneiras, Porto Feliz, Presidente Prudente, Promissão, 
Santa Cruz do Rio Pardo, São Manuel, Serrana, Socorro, Sorocaba, Tatuí, 
Taubaté, Tupã, Valinhos e Votuporanga. 
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18/01/2021 
 

CONISUD ELEGE NOVA DIRETORIA PARA O BIÊNIO 
2021/2022. 

 

 
Em 18/01/2020, na sede do Consórcio reuniram-se os oito Prefeitos para a 
escolha da nova mesa diretiva do Conisud. Foram eleitos por consenso e por 
unanimidade os seguintes membros: 

• Presidente: Ney Santos – Prefeito de Embu das Artes 

• Vice Presidente: Aprígio da Silva – Prefeito de Taboão da Serra 

• Conselho Fiscal 
• Titulares: 

- Rogério Franco – Prefeito de Cotia 

- José Antonio – Prefeito de Embu Guaçu 

- Ayres Secorsatto – Prefeito de Juquitiba 

• Suplentes: 

- Francisco Nakano – Itapecerica da Serra 

- Felipe Seme Amed – Prefeito Interino de São Lourenço da Serra 

- Josué Ramos – Prefeito de Vargem Grande Paulista 
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Na oportunidade a Secretária Executiva – Brigida Sacramento conduziu o 
processo eleitoral, que contou com o apoio do advogado Dr. Francisco 
Roberto. 

Após eleição e posse, todos os prefeitos eleitos fizeram uso da palavra e foram 
unânimes quanto à importância do trabalho colegiado e do fortalecimento do 
Consórcio. 

O prefeito Ney Santos, agradeceu a confiança dos colegas prefeitos e disse 
que lutará pelas pautas regionais junto aos governos do Estado e Federal. 

Foram abordados assuntos relevantes na área da mobilidade como os 
problemas de constante congestionamento enfrentados na Rodovia Raposo 
Tavares e Regis Bittencourt - BR 116, a importância da retomada de diálogo 
com a ANTT/ARTERIS pelo destravamento das rodovias e do cumprimento do 
contrato existente sobre as ruas laterais na BR116, de Taboão à Itapecerica da 
Serra. Esse é um dos problemas que afeta o desenvolvimento da 
região. Na saúde, o fechamento da porta de entrada dos Hospitais HGIS 
(Hospital Geral de Itapecerica da Serra) e HRC (Hospital Regional de Cotia), 
por parte do Estado. Neste caso houve o entendimento que o momento é 
totalmente inoportuno tendo em vista a dificuldade financeira pela qual passam 
os municípios e a 2ª onda da pandemia que provocou o retrocesso no Plano 
São Paulo, com esse fechamento irá sobrecarregar ainda mais as finanças das 
cidades. Será solicitado, pelo presidente Ney Santos, uma reunião do 
colegiado com o Secretário Estadual de Saúde para tratar sobre essa 
matéria. Na Educação a preocupação é com a volta as aulas. Cautelosos, os 
prefeitos decidiram o retorno das aulas para o mês de março. 

Foi convocada nova Assembléia para o dia 01/02/2021, online, as 09h30min, 
conforme convocação em anexo, entregue a todos os presentes. 
 

Brigida Sacramento C. dos Santos 

Secretária Executiva. 
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20/01/2021 
 
PRESIDENTE DO CONISUD NEY SANTOS SE REUNE COM SECRETÁRIO 

MARCOS PENIDO 

 
 
Em audiência marcada pelo presidente da Rede Nacional de Consórcios 
Públicos – RNCP - VICTOR BORGES, a pedido de Secretária Executiva - 
Brigida Sacramento, o prefeito NEY SANTOS e o secretário de Estado de 
Infraestrutura e Meio Ambiente – SIMA - MARCOS PENIDO, juntamente com 
secretários municipais e empresários, se reuniram, na manhã do dia 20/01pp, 
para tratar de assuntos de interesse da região. 

A pauta girou em torno da compatibilização da Lei Específica da Bacia do 
Guarapiranga (PL 233/2018 em tramitação na ALESP) e da Lei Específica da 
APRM do Auto Juquiá/São Lourenço da Serra. Essas matérias são 
fundamentais para a organização e desenvolvimento da região. Foram 
apresentados pelo Secretário de Embu Guaçu, alguns casos específicos com 
pareceres divergentes. O secretário Penido orientou os encaminhamentos em 
relação às matérias e solicitou que fossem encaminhados por escrito, pelo 
Presidente do Consórcio, diretamente a ele para análise. No que couber fará 
reunião com os interessados. Também deu o sinal verde para agendamento da 
assinatura do Protocolo de Intenções entre a SIMA e o CONISUD em data 
próxima. 

 O presidente da RNCP - Victor Borges, se colocou a disposição para atuar 
junto a Frente Parlamentar da ALESP a favor do PL233/2018, bem como o 
Prefeito Ney Santos e o Secretário Marcos Penido unirão esforços nesse 
sentido. Com certeza será um avanço para a Região Sudoeste. O prefeito Ney 
Santos agradeceu o empenho de todos e a disponibilidade do secretário 
Penido que cumprimentou o prefeito Ney pela reeleição e por sua condução 
frente ao Consórcio. 
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Participaram e contribuíram: Daniel Lourenço, Roberto Terassi, Alexandre 
Martins, Álvaro Barbosa, José Roberto, Patrícia Ramunni, Elizabete Martin, 
Ariana Yamada, Fabiana Botelho, Luciana Reis, Claudio Santana e Robson. 

  

Brigida Sacramento C. dos Santos 

Secretaria Executiva 

 

22/01/2021 
PREFEITOS DO CONISUD SE REUNEM COM SECRETÁRIO MARCOS VINHOLI 

NO PALÁCIO BANDEIRANTES CONTRA O FECHAMENTO DOS PRONTOS 
SOCORROS DOS HOSPITAIS REGIONAIS. 

 

Ney Santos, Presidente do Conisud, ao lado dos prefeitos Aprígio (Taboão da Serra), 
Ayres Scorsatto (Juquitiba), Rogério Franco (Cotia), José Antonio (Embu-Guaçu), 
Felipe Same Amed (São Lourenço da Serra), Josué Ramos (Vargem Grande Paulista), 
do Deputado Estadual Gilmaci Santos e da Secretária Executiva -  Brigida 
Sacramento, se reuniram com o secretário de Desenvolvimento Regional - Marcos 
Vinholi,  com a Assessora Parlamentar da secretaria estadual de saúde - Patrícia, em 
22/01pp. 

Os prefeitos colocaram a situação caótica em que se encontram os municípios devido 
à pandemia e a falta de recursos. Que é inadmissível pensar em fechamento dos 
Prontos Socorros nesse momento.  

Toda a nossa comissão bateu forte contra o fechamento dos PS’s dos hospitais gerais 
de Itapecerica da Serra e de Cotia. 

“... não concordamos com o fechamento disseram...” 

Foi firmado o compromisso de nos próximos 15 dias termos uma posição oficial do 
Governo do Estado. 

IMPORTANTE: Nos próximos 3 meses o funcionamento continuará normalmente. 

 

04/01/2021 
DEBATE SOBRE A LC 173/2020 E SEUS IMPACTOS NA GESTÃO PÚBLICA 
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Na manhã desta quinta-feira foi realizada a Videoconferência sobre a LC 173/2020 e 
seus impactos na Gestão Pública. 

 
A RNCP - Rede Nacional de Consórcios Públicos em parceria com o COSECS-MG e 
ACISPAR foram os anfitriões desta videoconferência. 

Contamos com a ilustre participação da Secretaria Executiva do CONISUD Brigida 
Sacramento, Victor Borges - Presidente da RNCP, Dr. Leonardo Militão, especialista 
em Direto Municipal e Assessor Jurídico do COSECS-MG e do Dr. José Ângelo 
Machado, cientista político da Universidade Federal de Minas Gerais. 

A Secretaria Executiva do CONISUD Brigida Sacramento fez uma fala muito 
importante, se os estados e municípios podem prorrogar até o final de 2021 o estado 
de calamidade decorrente da pandemia do COVID-19, dependendo da situação que 
se encontre, de acordo com a lei complementar do congresso nacional. 

A calamidade pública pelos municípios é declarada pelo prefeito e ela é ratificada pela 
assembleia legislativa. 

11/02/2021 
REUNIÃO COM PRESIDENTE ESTADUAL DA ANAMMA, CONISUD E REDE 

NACIONAL DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS 
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Importante reunião realizada neste dia 11/02 com o Presidente Estadual da ANAMMA, 
Cláudio Scalli, a pedido do CONISUD, organizada pela Secretária Executiva Brígida 
Sacramento, com o apoio do Presidente da Rede Nacional de Consórcios Públicos 
Victor Borges, sobre a Lei Específica APRM Alto Juquiá – São Lourenço. 

  

O CONISUD solicitou aos membros da Câmara Técnica da APRM SJ/SL, Eng. 
Alexandre Martins e Eng. Thomas Kunze, que tem acompanhado a evolução e 
andamento do processo de aprovação deste importante marco legal junto ao Governo 
do Estado de São Paulo, uma apresentação sobre o estágio atual, desafios e etapas 
que tem pela frente até que possa ser sancionada pelo Governador. 

  

Após 20 anos e mais de 77 reuniões públicas, a Minuta da Lei Específica foi aprovada 
pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira do Iguape no final de 2019, passou por 
revisão técnica nas Câmaras de Planejamento e Jurídica da Secretaria de Recursos 
Hídricos, e agora encontra-se na Comissão Temática de Políticas Públicas do 
CONSEMA, onde infortunadamente está se pretendendo alterar temas estruturais já 
ratificados tecnicamente e que são de suma importância para o desenvolvimento 
ordenado e sustentável da região. 

  

A ultrapassada lei atual, que de tão restritiva favorece ocupações ilegais e 
desmatamentos irregulares, desestimula investimentos em atividades legalizadas, tal 
como a impossibilidade de um agricultor local processar frutas para fazer geleias ou 
envasar mel,  tornando o ciclo de desenvolvimento inócuo. Com tamanha dificuldade e 
falta de investimentos em saneamento pela Sabesp, por exemplo, os municípios não 
tem arrecadação tributária suficiente para cobrir despesas e não podem investir em 
melhores serviços à população. 

  

De acordo com o Eng. Thomas, as discussões na CTPP sinalizam a pretensão de 
mudança estrutural pretendida pela CETESB, que vai contra o que foi estabelecido no 
PDPA contratado pela própria SSRH, apresentando uma visão de dois pesos e duas 
medidas quanto ao enquadramento dos corpos hídricos e medições de Carga Meta da 
sub bacia do Alto Juquiá – São Lourenço em relação a outras sub bacias, tal como a 
do Alto Tietê Cabeceiras. “A minuta da Lei passou já foi revisada e passou pelo crivo 
da Coordenadoria de Recursos Hídricos (CRHi), da Câmara Técnica de Planejamento 
(CTPLAN) e da Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos e Institucionais (CTAJI). Seria 
um contra senso alterar critérios adotados pelo próprio governo e que já são 
praticados em outras leis específicas. O tratamento desigual seria um desrespeito”.     

  

Segundo o Eng. Alexandre, a Câmara Técnica da APRM SJ/SL defende a 
manutenção dos artigos estruturais da Minuta de Lei pois estes foram objeto de 
amplos debates e que contaram com presença atuante dos órgãos técnicos do 
governo nos 20 anos em que ocorreu sua elaboração. “A minuta aprovada no CBH-RB 
seguiu rigorosamente todos os preceitos técnicos e ritos legais, refletindo a demanda 
dos municípios e representando a realidade que de fato a sociedade vive no local. É 
preciso ter coragem para implantar uma Lei moderna, que visa aliar premissas 
fundamentais de preservação ambiental associada ao desenvolvimento social e 
econômico. Mudar as regras do jogo no final da partida não parece ser razoável. Mas 
estamos confiantes que tanto time técnico da Cetesb quanto da SIMA compreenderão 
a importância em não retroceder quanto aos pontos estruturais e respeitar o esforço 
da comunidade e dos municípios.” 
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Com mais de 80% do território preservado, a sub bacia do Alto Juquiá – São Lourenço 
é responsável por suprir água para mais de 1,5 milhões de pessoas da Região 
Sudoeste e, apesar de previsto, não recebe nenhuma compensação por isso, 
deixando os pouco mais de 50.000 habitantes sem oportunidades de emprego e 
renda, que já poderiam estar sendo beneficiados pelo maravilhoso Programa Vale do 
Futuro, do próprio Governo Estadual. 

  

São Lourenço e Juquitiba são os municípios de entrada do Vale do Futuro, grande 
programa estadual que visa atrair investimentos e gerar empregos na região. Em 
relação a isso, o Eng. Alexandre comenta que “precisamos possibilitar que a Cadeia 
de Valor do Turismo e de outras vocações regionais de baixo impacto se 
desenvolvam. Não adianta pensar utopicamente. Se não ajudarmos a região com 
ferramentas para se desenvolver ordenadamente, isso vai acontecer de outra forma, 
como vimos ocorrer ilegalmente às margens de outras represas, com favelizações, 
grilagem de terras e atividades irregulares. Hoje São Paulo paga um preço alto por 
isso, pela cegueira, por não enfrentar a situação como deveria ter feito, por ideais 
utópicos, descarregando todos os efeitos negativos no meio ambiente”. 

  

Cláudio da ANAMMA se prontificou a analisar a matéria e apresentar a demanda do 
CONISUD na Reunião da CTPP, entendendo a relevância do tema. “Vou levar o tema, 
faz sentido o pleito do CONISUD para que a legislação siga com a estruturação 
proposta.” 

   

“Estamos preocupados. Os órgãos institucionais tem a oportunidade única para deixar 
um legado sócio ambiental positivo para as gerações futuras e para o meio ambiente, 
mas se continuarem com o olhar restritivo que existe na ultrapassada lei da década de 
1970, certamente o cenário será outro. Sem atividades econômicas e sem crescimento 
ordenado, as pessoas naturalmente buscarão outros caminhos para sobreviver. E isso 
não é justo e nem razoável com o meio ambiente”, finalizam os membros da Câmara 
Técnica da APRM AJ/SL.    

  

O CONISUD reafirma que continuará acompanhando de perto a evolução do assunto 
junto ao Governo do Estado de São Paulo e espera pelo respeito às premissas 
atendidas, sendo estas já votadas e deliberadas no âmbito do CBH-RB e demais 
departamentos técnicos do governo. 
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12/02/201 
MEDICAMENTOS, SOROS E VACINAS BRASILEIRAS CONTRA A COVID-19 

 
Na manhã desta Sexta-feira (12/02/2021) participamos de uma Webconferência 
organizada pela RNCP, pautada em Medicamentos, Soros e Vacinas brasileiras contra 
a COVID-19. 

Foi abordado ao decorrer desta reunião inúmeros projetos de diversos laboratórios dos 
estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Paraná, com o propósito de 
alcançarmos formas para combater o vírus. 

Foram citados alguns projetos, tais como : Um projeto de vacinas apoiados pelo MCTI, 
contando com cerca de 16 estratégias e 9 projetos. 

A CT vacinas também elabora um Estágio de Desenvolvimento da Vacina contra a 
COVID-19, tendo 88 produtos em fase clínica. 

A reunião contou com a importante participação da ANVISA. 

 

16/02/2021 
CONISUD E SIMA/CIRS DEFINEM ESTRATÉGIAS PARA CONSTRUÇÃO DO 

PLANO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 
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Na manhã do dia 16/02/21, foi discutido em reunião virtual sobre o Plano Regional de 
Resíduos Sólidos. Valverde – Coordenador do CIRS comentou que será necessário 
uma mobilização de trabalho para iniciar um diagnostico regional, pois o mesmo será 
convergente com o plano e seu avanço. Já existe um modelo desenvolvido pela CPLA 
e solicitou a Brígida que colocasse em pauta esse item na reunião com os secretários 
de meio ambiente do Conisud que ocorrerá na próxima quinta feira (18/02), pois já 
tendo esse diagnostico adiantando já ganha em tempo e antecipação de trabalho. O 
primeiro passo será uma capacitação para regionalização dos resíduos sólidos e 
definição do plano de trabalho. 

Ficou combinado que o Diogo Sarmento - SIMA/CIRS começará a elaborar a minuta 
do plano de trabalho com os dois pontos iniciais que serão a capacitação e o 
diagnostico com prazo de 3 meses. A Secretária Executiva do Conisud – Brigida 
Sacramento sugeriu que fosse feito um calendário de trabalho para que não percam o 
ritmo e foco, assim poderão alinhar as idéias e informações para alcançarem o 
objetivo. Desta forma, o Wagner Luiz Cabelo – SIMA/CIRS ficou responsável pelo 
calendário e pela capacitação (no final de março terá a primeira reunião para capacitar 
os técnicos e em 90 dias um retorno com o diagnostico) e a Tana – SIMA/CIRS 
responsável pela memória da reunião. 

Além disso, foi comentado sobre a provação do o plano regional de resíduos da bacia 
do alto Tietê onde a FABHAT como tomador já tem o recurso para essa construção, 
no qual o Conisud também será contemplado. 

Por fim, Valverde convidou o Consórcio para participar de um workshop de 
alinhamento de projetos e investimentos juntamente com a Desenvolve SP e Rede 
Nacional de Consórcios Públicos no próximo dia 23. 

 

18/02/2021 
CONISUD E SECRETÁRIOS DE MEIO AMBIENTE DEFINEM ESTRATÉGIAS PARA 

CONSTRUÇÃO DO PLANO REGIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. 

 

 
Na manhã desta quinta-feira (18/02), o Consórcio Intermunicipal da Região Sudoeste 
da Grande São Paulo realizou uma reunião com os Secretários de Meio Ambiente. 

A Secretaria Executiva do CONISUD Brigida Sacramento falou sobre as estratégias 
para a construção do Plano Regional de Resíduos Sólidos, o primeiro passo será uma 
capacitação para regionalização dos resíduos sólidos e definição do plano de trabalho 
que contará com o apoio do Comitê de Integração de Resíduos Sólidos - SIMA/CIRS. 
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Contamos com a presença do Dr. Clailton advogado do CONISUD, Paula Corrente e 
Ruth Ramos da Prefeitura Municipal de Taboão da Serra, Carolina Nogueira da 
Prefeitura Municipal de Juquitiba, Claudio Santana da Prefeitura Municipal de Embu-
Guaçu, Walter Ribeiro da Prefeitura Municipal de Embu das Artes, Marcelo, Estela 
Moraes e Gilberto Pascom da Prefeitura Municipal de Itapecerica da Serra, Gustavo, 
Alvaro Barbosa - AETEC e Membro do Conselho de Representação do Conisud e 
Paula Brito da Prefeitura Municipal de Cotia. 

 

22/02/2021 

WEBINAR - EDUCAÇÃO AMBIENTAL, PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DO MEIO 
AMBIENTE, FORMAÇÃO DE COOPERATIVAS E TRABALHOS COM CONSÓRCIOS. 

 

 

Na manhã desta segunda-feira (22/02) o CONISUD participou de uma webinar com 3 
diretrizes para a área de Meio Ambiente. 

1º - A educação ambiental, na qual foi citado o Cadastro Ambiental Urbano – CAU que 
é uma ferramenta do Programa Cidades+Verdes, lançado pelo Ministério do Meio 
Ambiente – MMA, no âmbito da Agenda Nacional de Qualidade Ambiental Urbana. O 
CAU visa aprimorar a gestão e aumentar a quantidade e qualidade de áreas verdes 
nas cidades, melhorando, assim, a qualidade de vida das pessoas. 

2º - Os programas do ministério do meio ambiente, onde o Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade é responsável pelas Unidades de Conservação 
instituídas pela União, pela definição e aplicação de estratégias para a proteção de 
espécies ameaçadas, por dar apoio às RPPNS (Reservas Particulares do Patrimônio 
Natural), pela execução de políticas relativas ao uso de recursos naturais renováveis, 
incluindo aí o trabalho com as populações tradicionais que ali se encontram e 
relacionam com o ambiente; fomentar e executar programas relativos à 
sustentabilidade e educação ambiental; e promover e executar programas relativos às 
práticas ecoturísticas em Unidades de Conservação que permitam que tais atividades 
sejam executadas. 
O SISPEA consiste em um método pedagógico e participativo, desenvolvido a partir da 
transferência de tecnologia social própria, fundamentada em pesquisas e práticas, que 
aplica a educação socioambiental nas escolas com foco nas comunidades, através da 
construção e multiplicação de ações práticas, que formem cidadãos e cidadãs 
conscientes e multiplicadores, promovendo a sensibilização, a reflexão e o diálogo. 

O sistema objetiva a resolução de problemas socioeconômicos e ambientais locais, de 
forma participativa e autônoma, planejando ações com a gestão pública municipal para 
promoção das políticas públicas de saúde, educação, meio ambiente, infra estrutura e 
ação social, observando as legislações vigentes como a Política Nacional de 
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Educação Ambiental o Programa Nacional de Educação Ambiental - ProNEA, e a 
PNRS - Política Nacional de Resíduos Sólidos, visando a sustentabilidade de 
procedimentos na promoção da melhoria da qualidade de vida por meio da 
conscientização socioambiental, cidadania e a mudança de hábitos. 

 
3º - A formação de cooperativas e trabalhos com consórcios, o tema foi abordado por 
Adriano Santos, da Associação Nacional de Catadores - Sergipe, que destacou a 
importância da contratação das cooperativas de catadores como forma de ajudar a 
resolver o problema da destinação dos Resíduos Sólidos Urbanos. "A contratação das 
cooperativas pelo poder público, além de torná-las independentes e profissionalizadas, 
as tornam mais eficientes na gestão da política pública de RSU. 

 

24/02/2021 

CONISUD E INVESTSP SE REUNEM EM VÍDEOCONFERÊNCIA. 

 

Na tarde desta quarta-feira (24/02), Secretária Executiva Brigida Sacramento o os 
conselheiros do Conisud Roberto Terassi, José Batista, Hillman Albrecht e Engenheiro 
Francisco, realizaram uma videoconferência com Mauricio Fonseca, Eduardo Sampaio 
e Raquel Rocha da INVESTSP em continuidade às discussões do projeto da Alça de 
acesso ao Rodoanel (SP 214) e a Ligação da Raposo Tavares a BR116. 

“O poder político por meio dos prefeitos, neste âmbito, nos trás a possibilidade de 
viabilização e de pôr em prática estes projetos. Não aceitamos o não como resposta. A 
região precisa se desenvolver e isso será importante para todos, região e Estado, 
disse Brigida e os demais conselheiros”. 

Ficou pré-definida uma visita técnica da INVESTSP, ARTESP e a Diretoria do 
CONISUD no local proposto para a alça. 

A Secretária Executiva do CONISUD ficou de definir três datas junto ao Presidente do 
Consórcio, Prefeito Ney Santos e encaminhá-las ao INVESTESP para a 
compatibilização de agendas e a realização da visita técnica. 

Ao final da visita está proposta uma reunião da INVESTSP com os prefeitos. 
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26/02/2021 

CONISUD ACOMPANHA 1º EPISÓDIO - REGIONALIZAÇÃO: SEGURANÇA JURÍDICA E 
VIABILIDADE ECONÔMICA. 

 

Na manhã desta sexta-feira (26/02) o CONISUD participou da Websérie ABCON 
SINDCON e ABDIB, o 1º Episódio foi referente a Regionalização: Segurança Jurídica 
e Viabilidade Econômica. 
Deu-se início com a explicação da Lei 14026/20 chamada de novo marco regulatório 
do saneamento básico, estimula a concorrência, a desestatização do setor e a 
privatização de empresas públicas estatais de saneamento, entre outras inovações 
importantes para fazer face aos graves problemas ambientais e de saúde pública 
causados pela insuficiência de saneamento no Brasil. Passamos analisar os pontos 
que julgamos mais relevantes sob o ponto de vista regulatório e ambiental. 
A lei baseia-se em 3 pilares do marco regulatório, são eles: 
1º - Uniformidade da regulação através do ANA (Agência Nacional de Águas). 
2º - Obrigação doravante de que toda delegação dos serviços públicos seja precedida 
de um prévio procedimento licitatório. 
3º - Incentivo à prestação regionalizada, trazendo assim um novo marco regulatório. 
Só haverá o repasse por parte da União Federal doravante após 31/03/2022, por conta 
do decreto. Caso haja, dentre outros aspectos a prestação regionalizada, ela passa a 
ganhar relevo e prestígio. 
Apresentação do estudo de possibilidades da criação da prestação regionalizada pré 
viabilizada, abrangendo determinados municípios, tendo em vista apresentar os 
aspectos básicos a serem apresentados aos Prefeitos (como se dará a prestação 
deste serviço, qual entidade será doadora, metas de cobertura, etc). Ressaltando que 
este processo é liderado pela Secretária Nacional de Saneamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


