
A força do interior 
ALGUMAS AÇÕES DESENVOLVIDAS 



CAPACITAÇÃO: 

O CMM – Consórcio de Municípios da 
Mogiana fortemente na capacitação dos 
gestores municipais, através de 
atendimento técnico em nossa sede, como 
através de seminários e encontros regionais 
debatendo temas regionais e solucionando 
problemas do dia a dia dos municípios 
consorciados. 

 

 

ARTICULAÇÃO POLÍTICA: 

Uma das grandes ações do CMM foi na articulação 
política em favor dos municípios tanto no governo 
Estadual como Federal, onde abriu portas, promoveu 
audiências e buscou a solução de problemas 
enfrentados no cotidiano dos municípios, desde na 
liberação de recursos pendentes de pagamentos nos 
órgão de governo como no acompanhamento de 
programas e ações s serem desenvolvidas pelos 
municípios.  

PROMOVENDO ECONOMICIDADES AOS MUNICÍPIOS: Visando promover a economicidade nos municípios 
consorciados o CMM realizou 3 importantes ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS, as quais foram fundamentais 
para que estes conseguissem acessar os recursos para Recapeamento Asfáltico ofertado pela última 
gestão do Governo do Estado.  
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TURISMO 

A Câmara Técnica de Turismo CMM atuou de maneira fundamental na orientação 
da cosntração dos Planos Muncipais e também na coordenação dos projetos para 
que nossos municípios conseguissem se tornar MITS. 4 

CÂMARAS TÉCNICAS: Tiveram trabalho importante 

na troca de experiências e no desenvolvimento de 

ações conjuntas.  



MEIO AMBIENTE 
Câmara técnica 

Municípios tem se reunido constantemente para 
ações na área de resíduos sólidos e destinação 

correta dos rejeiros 5 

Com o Ministro do Meio 

Ambiente Ricardo Sales já 

iniciamos tratativas para Aterros 

Regionais.  



“Municípios se preparam 
para aquisição de “Usina 

Móvel de Resíduos 
sólidos DA CONSTUÇÃO 

CIVIL” 
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Câmara 
técnica 

Servidores dos municípios consorciados ao CMM recebem capacitação 
constante na área de convênio e prestação de contas. 8 



Na sede do CMM além de receber os 
técnicos dos municípios também 
temos a grata satisfação em 
receber nossos prefeitos que ali tem 
como uma extensão da sua 
Prefeitura em Ribeirão Preto.  
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Pontal 

Caconde Ituverava Dumont 

>> Municípios de Santa Cruz da Esperança, Luiz Antônio, Pradópolis 

>> 

Miguelópolis 
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CMM foi recebido 4 vezes por 2 Presidentes da República. 

Consórcio CMM leva prefeitos da 

despachar com o Presidente da 

República em Brasília.  



PROGRAMA DE RECAPEAMENTO: 

O CMM promoveu reunião com todos os prefeitos da região no Palácio dos Bandeirantes 
com o então Governador entrante Márcio França para alinhar proposta do Programa de 
recapeamentos voltado aos municípios. 
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Em parceria com a CPFL foi promovido um importante debate em torno da causa envolvendo todos os municípios 

consorciados.  
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O CMM promoveu audiência no Tribunal de Justiça para que os prefeitos 

consorciados pudessem ter a possibilidade de tratar de um dos maiores 

problemas enfrentados pelos municípios, os Precatórios. 



O presidnete do CMM – Consórcio de Municípios da 
Mogiana Gabriel Carvalhaes Rosatti cobrou com 
firmesa da equipe do governo do estado celeridade 
nas publicações dos extratos faltantes e também 
dos pagamentos das parcelas das obras ja 
iniciadas. 

A equipe técnica do 
CMM esteve em São 
Paulo semanalmente 
atuando junto a 
Secretária de 
Planejamento para a 
rápida liberação dos 
recursos do recape.  
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Presidente do CMM cobra celeridade nos pagamentos e publicações de extratos 

Equipe técnica do CMM atua 

semanalmente em SP para liberação 

de pagamentos 



CMM  IMPLANTA ATAS DE REGISTROS DE PREÇOS 
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Na Ata de Registro de 

Preço para compra de Massa Asfáltica 

foram R$ 27 milhões em econômia 

Na Ata de Registro de 

Preço para locação de equipamentos 

e máquinas foram R$ 3 milhões em 

econômia 

Ata Medicamentos – 8 milhões de ECONOMIA 

 

NOVAS ATAS: 

Insumos Hospitalares – EPIs – Material Escolar e 

Avaliação Pedagógica com foco na elevação do 

IDEB. 
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Com o protagonismos do Consórcio de Municípios da Mogiana mais municípios estão aderindo a 
entidade e com isso a região se organiza, fortalece e demonstra a união dos Prefeitos e Prefeitas da Alta 
Mogiana, uma das regiões mais rica e próspera do Estado de São Paulo. 
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Pregão Presencial nº 001/2019 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

Valor Licitado: R$ 981.266.248,75 

Valor Contratado: R$ 220.671.375,56 

Economia: R$ 760.594.873,19 

Pregão Presencial nº 002/2019 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL 

ASFÁLTICO  

Valor Licitado: R$ 400.569.236,16 

Valor Contratado: R$ 395.231.035,34 

Economia: R$ 5.338.200,82 

Pregão Presencial nº 003/2019 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS 

Valor Licitado: R$ 117.310.146,59 

Valor Contratado: R$ 77.051.630,70 

Economia: R$ 40.258.515,89 

TOTAL GERAL DE ECONOMIA:- R$ 806.191.589,90 (oitocentos e seis milhões, cento e 

noventa e um mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa centavos). 
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As próximas páginas da história do CMM e do 

desenvolvimento da região da Alta Mogiana 

serão escritas por todos nós.  

Juntos somos mais fortes. 
 

Obrigado!!! 
 

PRESIDENTE INTERINO : Edson Ávalos  

Compras Públicas e Pregões Eletrônicos: Dr. Carlos Teixeira 

Contabilidade: Cláudia Vanni 

Assessora da Diretoria: Izaeli Vieira 

Setor de Convênios: Matheus George Silva 


