
 

 

 

# Nome Descrição 

Capacitação 

24 Curso de Capacitação em Regularização Fundiária Urbana: O Novo Marco 
Legal  

Capacitação sobre regularização fundiária de 
atualização cf. Lei Federal nº 13.465/2017. 

Cooperação 

4 Termo de Cooperação com Sesc Osasco Promoção de ações, iniciativas e programas 
regionais, bem como na evolução do 
desenvolvimento e aplicação de ferramentas de 
avaliação e gestão nas suas áreas de atuação: 
Cultura, Esporte, Promoção Social, Saúde, 
Educação, Direitos Humanos e Meio Ambiente 

7 Protocolo de Intenções celebrado com o Estado de São Paulo Promoção do desenvolvimento sustentável, do 
enfrentamento das mudanças climáticas e suas 
consequências, bem como na evolução do 
desenvolvimento e aplicação de ferramentas de 
avaliação e gestão ambiental, por meio de 
programas, projetos e iniciativas. Para o 
atingimento dos objetivos, os partícipes deverão 
coordenar esforços, observando suas respectivas 
competências, visando tratar, dentre outros, dos 



 

seguintes temas: 
a) Mudanças climáticas; 
b) Resíduos sólidos urbanos; 
c) Resíduos da construção civil, e 
d) Licenciamento ambiental. 

11 Termo de cooperação com a rede Mercociudades Termo de cooperação. Tem por escopo a 
cooperação entre o Cioeste e os Municípios que o 
integram para aprimoramento da gestão pública e 
futura celebração de convênios para projetos e 
programas com a finalidade de consolidar um 
entendimento específico e uma proposta de um 
plano de ação para o fomento de negócios entre as 
suas respectivas regiões, desenvolvimento 
econômico sustentável, bem como a troca de 
experiências e aprimoramento dos processos de 
gestão pública. 

12 Pledge UNFCCC Celebração de protocolo. Cooperação em projetos 
de desenvolvimento que proporcionem mitigação 
das mudanças globais do clima.  

21 Índice de Vulnerabilidade Climática Índice de vulnerabilidade às mudanças climáticas 
na região do Cioeste, inspirada em outros países 
da América Latina, Caribe e Brasil.  Identificação, 
diagnóstico e plano de ação das vulnerabilidades 
regionais, em função das mudanças globais do 
clima para os cenários 2020 e 2050. 



 

26 Termo de Convênio e Cooperação Técnica firmado com o Conselho Regional 
de Corretores de Imóveis de São Paulo -  CRECISP 

Convênio e Cooperação Técnica. Objetiva 
proporcionar aos Municípios que integram o 
Cioeste assessoramento técnico-específico em 
atividades que necessitem de assunção de 
responsabilidade técnica de avaliação imobiliária 
com vistas a instruir procedimentos administrativos 
dos Municípios que integram o Cioeste em relação 
aos seus respectivos patrimônios imobiliários 

27 Convenant of Mayors for Climate & Energy Trata-se de uma “Convenção” de Prefeitos 
europeus, similar à rede Mercocidades. A princípio 
gerou uma rede de Prefeitos no âmbito da União 
Europeia, com uma pequena extensão para a 
África. Em função dos acordos e negociações 
precedentes com a Missão Econômica Europeia, 
propusemos a inserção do Cioeste junto a essa 
rede internacional, o que foi aceito. Dessa forma o 
Cioeste foi a primeira instituição regional e pública 
da América a fazer parte do “Convenant of Mayors”. 
O Acordo de inserção do Cioeste junto ao 
Convenant of Mayors permitiu que a nossa região 
fosse selecionada a participar um programa 
promovido pela União Europeia, denominado IUC 
(International Urban Cooperation), celebrado entre 
o Cioeste, GIZ e União Europeia, para desenvolver 
um plano de trabalho e dois anos com troca de 
experiências no mercado de tecnologia entre 
CIOESTE e região escolhida na Polônia. 



 

29 Inserção do Cioeste na Rede Mercocidades Cooperação horizontal integrada atualmente por 
341 cidades de Argentina, Brasil, Paraguai, 
Uruguai, Venezuela, Chile, Bolívia, Equador, 
Colômbia e Peru. Objetiva permitir a aproximação 
de cidades e regiões para troca de experiências, 
boas práticas administrativas, desenvolvimento 
sustentável etc. 

30 Córdoba Argentina – Agência de Desenvolvimento O principal objetivo do acordo é estabelecer uma 
parceria mútua, com um plano de ação voltado à 
promoção de negócios e desenvolvimento 
econômico sustentável, assim como à troca de 
experiências quanto a medidas de boas práticas na 
gestão pública.  

31 Associação Intermunicipal do Algarve - AMAL O principal objetivo do acordo é estabelecer uma 
parceria mútua, com um plano de ação voltado à 
promoção de negócios e desenvolvimento 
econômico sustentável, assim como à troca de 
experiências quanto a medidas de boas práticas na 
gestão pública.  

32 Convênio com o Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande 
Porto - LIPOR 

Acordo para a troca de experiências na temática da 
prestação de serviços de coleta  de resíduos 
urbanos. O principal objetivo do acordo é 
estabelecer uma parceria mútua, com um plano de 
ação voltado à promoção de negócios e 
desenvolvimento econômico sustentável, assim 
como à troca de experiências quanto a medidas de 
boas práticas na gestão pública.  



 

33 Resíduos do Nordeste (Portugal) Acordo para a troca de experiências na temática da 
prestação de serviços de coleta geral e seletiva de 
resíduos urbanos e limpeza urbana dos municípios. 
O principal objetivo do acordo é estabelecer uma 
parceria mútua, com um plano de ação voltado à 
promoção de negócios e desenvolvimento 
econômico sustentável, assim como à troca de 
experiências quanto a medidas de boas práticas na 
gestão pública.  

34 Catalonia Trade & Investment - ACCIÓ Assinatura de acordo comercial com governo da 
Cataluña/agência de fomento. Tem como objetivo 
promover modelos de desenvolvimento econômico 
e social mútuo entre as suas regiões, com novos 
empreendimentos específicos e plano de ação para 
fomento de negócios entre suas respectivas 
regiões, desenvolvimento econômico sustentável, 
bem como a troca de experiências e aprimoramento 
dos processos de gestão pública.  

35 São Paulo Convention and Visitors Bureau SPCVB O Convênio foi firmado no sentido de aproveitar a 
expertise da instituição para replicar e adaptar 
modelos de turismo de negócios nos municípios 
integrantes do Cioeste.  



 

36 Frente Nacional dos Prefeitos – FNP Acordo de Cooperação Institucional firmado entre 
FNP e Cioeste. Tem como onjetivo estabelecer 
condições de cooperação entre ambos, visando o 
desenvolvimento de projetos com objetivo de apoiar 
a qualificação da gestão municipal no que diz 
respeito aos aspectos relacionados ao 
aprimoramento de políticas públicas por meio de 
apoio técnico e metodológico, da disseminação de 
conhecimento, da cooperação federativa, do 
compartilhamento de experiências exitosas e de 
boas práticas de gestão. 

28 IUC (International Urban Cooperation) Objetiva desenvolver um plano de trabalho 
financiado pela União Europeia pelo período de 
dois anos, para o desenvolvimento do mercado de 
TI na Europa e vice-versa 

17 Cooperação TAIEF Missão Econômica Europeia Missão internacional. O Cioeste foi convidado para 
compor uma missão, financiada pela União 
Europeia, como o escopo de conhecer os sistemas 
regionais de biodiesel da região norte de Portugal e 
Londres Metropolitana, bem como a atuação dos 
órgãos públicos regionais nesses sistemas. Teve, 
também, a finalidade de prospectar, in loco, 
parceiras e modelos de negócio para e execução 
do projeto biodiesel. 

Eventos 



 

25 Evento “TCE: Tribunal de Contas e a Fiscalização dos Municípios” Evento sobre gestão pública e fiscalização das 
contas públicas. Tem como objetivo Conscientizar 
os prefeitos municipais sobre a importância do TCE 
como instituição fiscalizadora das contas públicas e 
a importância de uma gestão mais eficaz na análise 
da prestação das contas municipais. 

37 Fórum GMI – Gestão Municipal de Impacto Fórum de Prefeitos  (anual) para discussão e 
apresentação de boas práticas de impacto 
municipal na gestão pública. 

Publicações 

9 Revista CIOESTE Elaboração e publicação de informes para 
apresentação do Consórcio, sua constituição e 
evolução histórica.  

16 Portal CIOESTE Projeto, desenvolvimento e operacionalização do 
portal web Cioeste, com página web institucional 
pública com conteúdo da revista Cioeste e mídias 
sociais para difusão dos projetos e atividades. 

Representação 

23 Projeto de desenvolvimento urbano integrado (PDUI) Representação dos Municípios do Cioeste na 
elaboração do Projeto de Lei para o Plano de 
Desenvolvimento Urbano Integrado da Região 
Metropolitana de São Paulo. 

 
 


