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Criado em 2017, o CMM - Consórcio de
Municípios da Mogiana é uma semente
que não tardou dar frutos, várias cidades já
foram contempladas com recursos e
equipamentos que atenderam suas
necessidades. 
Avanços e conquistas que
são resultados de uma gestão participativa
e focada na agenda do desenvolvimento
dos indicadores sociais da região da
Mogiana.
Além de atuar na articulação política
acompanhando ações, projetos e
convênios dos municípios nas esferas
estadual e federal, o CMM atua fortemente
na capacitação e qualificação dos gestores
públicos municipais.
Outra grande vantagem para
os municípios consorciados ao CMM são as
Atas de Registros de Preços para compra
conjunta implantada pelo mesmo, como
massa asfáltica, emulsão asfáltica,
locação de maquinários, medicamentos,
insumos hospitalares, material escolar,
dentre outras, que possibilitaram mais de
R$ 40 milhões em economias para os
municípios da Mogiana.

Ao longo da história a região da Mogiana
faz parte do Brasil que se reinventa e
segue adiante. Na mesma medida que a
diversificação dos serviços e demais
atividades econômicas intensificaram
o crescimento das cidades, aumentaram
também os desafios dos gestores
municipais nas áreas da saúde, educação,
infraestrutura e assistência social.
Demandas legítimas e que podem ser
atendidas através de interlocução entre os
entes dos poderes, está é a missão do
Consórcio de Municípios da Mogiana, ser
um coletivo que amplia a
representatividade dos municípios,
respaldado na cooperação entre os entes e
no compromisso da fiscalização e
incentivo de projetos que beneficiam a
região nas esferas estadual e federal.

O CMM COMO

FERAMENTA PARA O

DESENVOLVIMENTO

REGIONAL 
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CMM

ELEGE

NOVA

DIRETORIA

PREFEITO DE

GUARÁ
VINÍCIUS

FILGUEIRA É O

NOVO

PRESIDENTE

MANDATO IRÁ ATÉ 
 DEZEMBRO DE 2021

33 Prefeitos do
Consórcio prestigiaram a

reunião que foi seguida de
almoço no Restaurante

Coco Bambu de Ribeirão
Preto.
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A reunião foi organizada no requintado

Restaurante Coco Bambu da cidade de Ribeirão

Preto e os mínimos detalhes foram

minunciosamente pensados para receber os

líderes da Alta Mogiana, uma das mais rica e

progressista região do Estado de São Paulo,

também reconhecida como grande responsável

pelo PIB paulista e nacional.

Para o presidente Vinícius Filgueira foi motivo

de grande honra poder receber pela segunda

vez o reconhecimento e confiança dos colegas

prefeitos para representá-los frente a este

importante consórcio. Ele já havia presidido a

entidade de janeiro à abril de 2020 e se

descompatibilizou devido as eleições.  

A Missão de comandar um dos
mais importantes Consórcio do
Estado de São Paulo

A Diretoria 2021

Já o prefeito da cidade de Santa Lúcia, Luiz

Antônio Noli, eleito como Vice-presidente

também repercutiu sua alegria de estar

novamente fazendo parte da diretoria do CMM,

uma entidade que tem trabalhado muito e

defendido os interesses dos municípios

consorciados em diversas frentes, além de

promover a capacitação dos Servidores

Municipais.

O prefeito de Morro Agudo Vinícius Cruz de

Castro, o qual foi eleito como Coordenador Geral

do Consórcio de Municípios da Mogiana destacou

que a entidade está no caminho certo e tem

contribuído para o êxito das ações municipais,

um exemplo disso são as Atas de Registros de

Preços as quais tem gerado grande economia

para os municípios consorciados. "É uma

verdadeira ferramenta de desenvolvimento da

nossa região", destacou Castro.  

Luiz Antônio Noli, Prefeito de Santa Lúcia (Vice-presidente), Vinícius Magno Filgueira,

Prefeito de Guará (Presidente) e Vinícius Cruz de Castro, Prefeito de Morro Agudo

(Coordenador Geral), comandarão o Consórcio CMM até 31 de dezembro de 2021.
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O  P R E S I D E N T E

O Prefeito do município de Guará, Vinícius
Magno Filgueira,  foi eleito na manhã da
última quinta-feira (11), presidente do
Consórcio de Municípios da Mogiana para o
exercício de 2021. A eleição da Diretoria do
CMM ocorreu na cidade de Ribeirão Preto, da
qual participaram 33 prefeitos dos
municípios que fazem parte do Consórcio. 
Após a votação, a diretoria ficou formada da
seguinte forma: Presidente do Consórcio,
Vinícius Magno Filgueira (Prefeito de Guará-
SP), Vice-Presidente, Luiz Antônio Noli
(Prefeito de Santa Lúcia-SP), Coordenador
Geral, Naim Miguel Neto (Prefeito de
Miguelópolis-SP), Presidente do Conselho
Fiscal, Vinícius Cruz de Castro (Prefeito de
Morro Agudo-SP) e os conselheiros Fiscais,
Dr.Ricardo da Silva(Prefeito de Santo Antônio
da Alegria-SP), Vanderlei José Mársico
(Prefeito de Taquaritinga-SP), Alex Moretini (
Prefeito de Cajuru-SP), Bráz Rodrigues
(Prefeito de Rincão), 

Edson Ávalos que estava como presidente
interino retoma seu trabalho novamente como
Secretário Executivo da entidade.
O Consórcio de Municípios da Mogiana, é
composto por mais de 37 municípios, e visa
suprir e debater as necessidades dos
municípios, suas principais funções é
contribuir para defender os interesses dos
municípios participantes, junto às Instituições
Governamentais e também junto ao Setor
Privado. Possui um trabalho importante
junto à Assembleia Legislativa do Estado de
São Paulo, acompanhando todos os projetos
que tramitam na Casa e que são de total
interesse dos municípios consorciados. O
CMM atua ainda na capacitação dos gestores
públicos municipais e
tem possibilitado uma grande economicidade
aos municípios através de suas a
Atas de Registros de Preços para compras
conjuntas nas áreas de asfalto, locação de
maquinário, medicamentos, materiais
escolares, dentre outros.

Vinícius Magno Filgueira - Presidente do CMM 2021
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“Agradeço  todos  os  pre fe i to s  que
depos i t a ram  sua  con f i ança  em
minha  pes soa ,  para  exe rce r  a
pre s idênc ia  do  Consó rc io ,  a  nos sa
un ião  é  de  grande  impor tânc i a
pa ra  o  c re sc imento  e
desenvo l v imento  de  cada  um  dos
mun ic íp io s  que  f a zem  par te  do
CMM ,  nos so  pape l  f undamenta l  é
rep re sen ta r  cada  c idade ,  cada
neces s idade  do  munic íp io ,  é
busca r  a tende r  da  melho r  f o rma  as
rea i s  neces s idades  de  cada
morado r  de  cada  uma  de  nos sa s
c idades ,  não  medi remos  es fo rços
na  l u ta  por  r ecu r so s  para  os
mun ic íp io s  conso rc i ados ,  vamos
leva r  demandas  j un to  ao  Gove rno
Es tadua l ,  Gove rno  Fede ra l  e
também  busca r  apo io  do  Se to r
P r i vado ,  f a zendo  com  que  nos sa
reg ião  cont inue  c re scendo  e  no
caminho  do  desenvo l v imento ” ,

f i na l i zou  o  Pres idente  V in í c iu s
Magno  F i l gue i r a .

"NOSSO  PAPEL

FUNDAMENTAL  É

REPRESENTAR  CADA  CIDADE

N O S S A
M I S S Ã O

" V A M O S  L E V A R  D E M A N D A S

J U N T O  A O  G O V E R N O

E S T A D U A L ,  G O V E R N O  F E D E R A L

E  T A M B É M  B U S C A R  A P O I O  D O

S E T O R  P R I V A D O " ,  D E S T A C O U  O

P R E S I D E N T E  D O  C M M

Edson Ávalos, Nogueira e Vinícius

Samuel Sollito, Vinícius Filgueira e Ivan Melo
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O Secretário Executivo

Edson Ávalos que esteve a

frente da entidade desde

abril de 2020 como

presidente interino 

 destacou que o consórcio

está com suas contas em

dia, com recursos em caixa,

possui todas as certidões

negativas de débitos e ainda

adquiriu mais uma máquina

de pintura viária. “Hoje

encerro meu mandato como

presidente interino do nosso

CMM-Consórcio de

Municípios da Mogiana, que

congrega 37 prefeitos das

regiões de Franca e Ribeirão

Preto.

Foi uma honra servir e

continuar agora no meu

cargo como Secretário

Executivo, nossa luta em

favor dos Municípios do

interior paulista, uma rica e

progressista região que

representa 1 milhão 779 mil

e 79 habitantes. Estou grato

a todos pela confiança,

ajuda e companheirismo.

Hoje assinamos um projeto

de repercussão nacional,

concorremos com 40

consórcios do Brasil e

ficamos em 1° lugar no

edital do FEP para Projeto

de Aterro Sanitário Regional

via consórcio um grande

avanço e significativo

ganho para a área ambiental

do nordeste paulista”,

destacou Ávallos.  

Na Mesa os prefeitos de Rincão Braz

Rodrigues, Vanderlei de Taquaritinga

Ramon Vieira de Tapiratiba e Edson

Ávallos, Secretário Executivo do CMM  

SECRETÁRIO
EXECUTIVO

AÇÃO  REGIONAL
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cmm vence 40 consórcios

do brasil em edital do fep
Serão mais de R$ 7 milhões para o projeto de implantação de

Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos  
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O CMM é classificado em 1º lugar no Edital da Caixa

para Aterros Sanitários em uma concorrência com 41

consórcios de oito estados brasileiros. Foram inscritos

41 consórcios públicos, 23 foram habilitados,

abrangendo 304 municípios em oito estados – Bahia,

Espírito Santo, Minas Gerais, Mato Grosso,

Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São

Paulo, totalizando 9,9 milhões de habitantes

beneficiados. O CMM – Consórcio de Municípios da

Mogiana, composto por 37 municípios das regiões de

Ribeirão Preto e Franca ficou no topo da lista, primeiro

colocado na classificação e isso significa que ele foi o

primeiro a ser chamado para a assinatura do contrato

de implantação da parceria.

1 º  L U G A R  N O  B R A S I L

O CMM FICOU EM 1º LUGAR NA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA DA CAIXA PARA

FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE ATERROS

 

Jeferson e Clayton da Superiintendência Caixa Ribeirão Preto e Edson Ávallos na assinatura do contrato
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PAINEL

12

31 23

50

01

14

19

PREFEITOS NA
REUNIÃO

01 Celso Romano
Guariba

02 Luiz Noli 
Santa Lúcia

03 Wagner Schmidt
São Joaquim da Barra

04 Marcos Bonagamba
São Simão

05 Vinícius Cruz de Castro
Morro Agudo

06 Leonardo Capiteli
Serrana

07 Marcos Soriano
Pitangueiras

08 Silvio Martins
Pradópolis

09 Sérgio Bordin Júnior
Orlândia

10 Braz Rodrigues
Rincão

11 Ronywerton Pereira
Ipuã

12 Daniel Sarreta
Buritizal

02 03 04 05

06 07 08 09 10

11 12 13 14 15

13 Itamar Bueno
Cravinhos

14 Augusto Frasseto Neto
Serra Azul

15 Omar Nagib Moussa
Santa Rosa de Viterbo

16 Vinícius Magno Filgueira
Guará

17 Antônio Duarte Nogueira JR
Ribeirão Preto

18 Naim Miguel Neto
Miguelópolis

16 17 18

19 Rodrigo Mello Marques
Luís Antônio

1 0



PAINEL

12

31

50 69

PREFEITOS
NA REUNIÃO 

20 Gerson Luiz Alves
Itirapuã

21 Eurípedes Rocha Filho
Cássia dos Coqueiros

22 Vandelei Marsico
Taquaritinga

23 José Carlos Silva
Pontal

24 Alex Moretini
Cajuru

25 Paulo José Brigliadori
Jardinópolis

26 Emerson Rodrigo Camargo
Jaboticabal

27 Ricardo da Silva Sobrinho
Santo Antônio da Alegria

28 Alan Francisco Ferracini
Dumont

29 Ramon Jesus Vieira
Tapiratiba

30 José Luiz Perez
Brodowski

31 José Marcos Martins
Barrinha

19 20 21 22 0

23 24 25 26

27 28 29 30
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A Câmara Técnica de Turismo CMM atuou
de maneira fundamental na orientação da
construção dos Planos Muncipais e
também na coordenação dos projetos
para que nossos municípios conseguissem
se tornar MITS.

TURISMO

CÂMARAS TÉCNICAS: Tiveram trabalho
importante na troca de experiências e no
desenvolvimento de ações conjuntas.

Diversidade é uma das principais
características da oferta turística do
estado de São
Paulo, são rios, lagos, belezas naturais,
esportes radicais, praias, museus, igrejas,
fazendas rurais, eventos de negócios e
corporativos, shows internacionais, festas
tradicionais e gastronomia típica, algumas
das potencialidades desse Estado, que se
aliam a facilidade de acesso a maior parte
dos municípios por meio das estradas e
rodovias que os interligam
internamente e facilmente com os estados
vizinhos.

Câmara Técnica

W W W . C M M . S P . G O V . B R1 2



ARRANJO REGIONAL

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

O CMM - Consórcio de Municípios da Mogiana tem

realizado diversas reuniões com os técnicos dos

municípios para a construção em quatro mãos do

Plano Integrado de Resíduos Sólidos. O Trabalho

tem o apoio da Secretaria de Estado de

Infraestrutura e Meio Ambiente.

PLANO REGIONAL INTEGRADO

O CMM é classificado em 1º lugar no Edital da Caixa

para Aterros Sanitários em uma concorrência com

41 consórcios de oito estados brasileiros. Foram

inscritos 41 consórcios públicos, 23 foram

habilitados, abrangendo 304 municípios em oito

estados – Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Mato

Grosso, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Santa

Catarina e São Paulo, totalizando 9,9 milhões de

habitantes beneficiados. O CMM – Consórcio de

Municípios da Mogiana, composto por 36

municípios das regiões de Ribeirão Preto e Franca

ficou no topo da lista, primeiro colocado na

classificação e isso significa que ele foi o primeiro a

ser chamado para assinatura do contrato de

implantação da parceria. Graças a Deus.

1º Colocado no Edital do FEP

MEIO 

AMBIENTE
Câmara Técnica

1 3



UNIDADE
MÓVEL DE
BRITAGEM

Tramita no FID Federal via

Ministério da Justiça uma

proposta do CMM - Consórcio

de Municípios da Mogiana da

ordem de R$ 1 milhão e 900 mil

reais para aquisição de uma

unidade móvel de britagem de

resíduos da construção civil. A

proposta foi cadastrada na

Plataforma Mais Brasil e

encontra-se em análise. Ação regionalizada

SOLUÇÃO

1 4



PINTURA
VIÁRIA

O s  m u n i c í p i o s  a r c a m  a p e n a s  c o m  a  t i n t a
q u e  s e r á  a p l i c a d a .

Consórcio de Municípios da
Mogiana adquire mais uma
máquina de pintura viária
para os entes consorciados. 

TRÂNSITO
1 5



O Superintendente da FUNASA do Estado de São Paulo

participou do Encontro Regional de Municípios com

prefeitos e técnicos municipais na cidade de Ribeirão

Preto. Na oportunidade Anastasi atendeu

individualmente 37 municípios, destes 22 prefeitos se

fizeram presente, apresentaram suas reivindicações e

receberam as orientações da FUNASA. Dentre as

principais reivindicações dos prefeitos estava a questão

da proibição de municípios integrantes de Região

Metropolitana em firmar convênios com a FUNASA. Neste

tema o Superintendente pontuou que o presidente da

FUNASA à época, Ronaldo Nogueira, trabalhou

pessoalmente para que na votação da próxima LOA, este

impeditivo seja retirado e a partir do ano de 2020 os

municípios sejam liberados para celebrarem seus

convênios com a entidade.

ARTICULAÇÃO COM OS GOVERNOS  
ESTADUAL E FEDERAL

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.

37 MUNICÍPIOS PARTICIPARAM DO ENCONTRO DE PREFEITOS EM RIBEIRÃO PRETO REALIZADO PELO
CONSÓRCIO DE MUNICÍPIOS CMM E APREESP

PROGRAMA DE RECAPEAMENTOS
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CÂMARA TÉCNICA DE
CONVÊNIOS

CAPACITAÇÃO

O CMM - Consórcio de Municípios da

Mogiana tem promovido de maneira

constante a capacitação dos

servidores municipais para melhor

uso da Plataforma de Convênios do

Governo Federal. A Câmara Técnica

de Convênios tem realizado reuniões

com os municípios para orientar na

captação de recursos, elaboração de

propostas, acompanhamento e

prestação de contas dos convênios

nas esferas estadual e federal.

CAPACITAÇÃO CONSTANTE DOS MUNICÍPIOS É O FOCO DO CMM

As prefeituras podem encaminhar

quantos servidores desejar para

serem capacitados pelo Consórcio e

posteriormente estes se tornam

agentes multiplicadores da

ferramenta.
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A reunião aconteceu no auditório
da sede do CMM, na cidade de
Ribeirão Preto e contou com as
presenças da Prefeita de
Monteiro Lobato e Presidente da
AMITESP – Associação dos
Municípios de Interesse Turístico
do Estado de São Paulo, Daniela
de Cássia e Alfredo Gimenes que
é Diretor Executivo da
CNTUR/SP.A presidente da
AMITESP debateu com os
membros da Câmara Técnica de
Turismo do CMM o tema
Município de Interesse Turístico
e a atual conjuntura do Turismo
no Estado de São Paulo, já
Alfredo Gimenes abordou Cultura
do Turismo e sua importância
para o desenvolvimento do
turismo nas nossas cidades.

A reunião foi organizada e
presidida por Edenir Luís Belluc
que é o presidente da Câmara
Técnica de Turismo do CMM –
Consórcio de Municípios da
Mogiana, o qual repercutiu a
importância para os municípios
dos temas debatidos em
benefício dos municípios, pois
estes estão mais organizados,
tanto pelo CMM, quanto pela
AMITESP para defenderem a
pauta do turismo no Estado de
São Paulo, especialmente aos
que já conquistaram e os que
ainda estão pleiteando para se
transformar em MIT – Município
de Interesse Turístico.

O Secretário Executivo do CMM,
Edson Ávallos também
participou da reunião e destacou
a importância da prefeita de
Monteiro Lobato Daniela de
Cássia, enfatizando ainda a
grande transformação que a
prefeita fez em Monteiro Lobato,
cuidando da cidade como um
todo, resgatando a qualidade de
vida e cuidando das pessoas e
que como presidente da
AMITESP já está realizando
trabalho ímpar em todo o estado
de São Paulo.

CÂMARA

TÉCNICA

DE TURISMO

TURISMO

Câmara Técnica de Turismo do CMM
discute Municípios de Interesse Turístico
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RECAPE

Consórcio CMM
possibilita aos

municípios economia de
R$ 250 milhões em
compras conjuntas

O Consórcio vem possibilitando uma significativa economia aos seus associados através da implantação
de Atas de Registros de Preços. Foram diversas Atas para compra conjunta entre os municípios

consorciados que possibilitou uma economia aos entes da ordem de R$ 250 milhões entre os anos de
2018 e 2019. De acordo com Rosatti, o Consórcio disponibiliza atas para compra compartilhada aos

municípios de medicamentos, massa asfáltica, locação de equipamentos, emulsão asfáltica. Na Ata de
Registro de Preço para compra de Massa Asfáltica foram R$ 27 milhões em economia.
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ALGUMAS
AÇÕES
VIRTUAIS EM
BENEFÍCIO
DOS
MUNICÍPIOS

Região de Franca e
Ribeirão terá
Agência de

Desenvolvimento
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Os prefeitos do CMM - Consórcio de

Municípios da Mogiana foram recebidos

no Palácio do Planalto por quatro vezes

em audiências.

O Ex-presidente Michel Temer recebeu

por duas vezes o CMM e seus prefeitos e

o presidente Jair Bolsonaro também

recebeu por duas vezes a comitiva da

Mogiana.

Nessas visitas os prefeitos e a equipe

administrativa do Consórcio apresentou

as ações integradas e apresentou as

grandes necessidades dos municípios e

da região. Foram reuniões produtivas, as

quais resultaram na abertura de muitas

portas nos Ministérios para a solução de

problemas dos municípios.

Por intermédios destas visitas o

Consórcio recebeu também a

participação de vários técnicos do

Governo Federal em seus Seminário e

Congressos que realizou ao longo desses

três anos de existência.

CMM É RECEBIDO POR DOIS

PRESIDENTES DA REPÚBLICA
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PRECA

TÓRIOS
CMM LEVA PREFEITOS PARA

DISCUTIR PAGAMENTOS DE

PRECATÓRIOS COM O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

O CMM - Consórcio de Municípios da

Mogiana organizou uma audiência no

Tribunal de Justiça, com a equipe do DEPRE

- Departamento de Precatórios para tratar

de um dos maiores problemas enfrentados

pelos municípios.

Os pagamentos de altos valores em

precatórios é um tema que tem

preocupado muito os prefeitos da entidade

e causado muita dificuldade financeira para

os municípios e por isso foi importante

criar esse canal de diálogo entre os entes.

Os prefeitos do Consórcio CMM,

puderam cada um colocar o seu

posicionamento e expor as

dificuldades pela qual passam

seus municípios e debater

possíveis alternativas

relacionadas ao pagamento de

Precatórios junto ao Tribunal de

Justiça do Estado de São Paulo.

Os prefeitos avaliaram como

muito positiva essa aproximação e

a criação de um canal de diálogo

com o DEPRE.
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Os prefeitos do Consórcio de Municípios da

Mogiana (CMM), entidade que congrega 42

cidades das regiões de Ribeirão Preto,

Franca e Mococa, se reuniram na sede da

entidade, para tratarem sobre importantes

ações regionais em benefício dos

municípios consorciados.Na pauta constou

a criação de ata de registro de preço para

compra conjunta de asfalto e

medicamentos, pleitos regionais a serem

encaminhados ao Governo do Estado, em

virtual do “Encontro de Prefeitos de São

Paulo”, que acontecerá nos dias 27 e 28 de

Novembro no auditório da FAAP, em Ribeirão

Preto, e ainda a aprovação da programação

oficial do referido evento.

Grande Prêmio 2023

O presidente do CMM, à época, Dimar de

Brito, fez a apresentação da programação

preliminar do Encontro de Prefeitos, e

posteriormente os prefeitos que estiveram

presentes apresentaram suas sugestões de

pleitos regionais.O prefeito de Cravinhos,

José Carlos Carrascosa dos Santos, se fez

presentes e destacou que esse encontro de

prefeitos será muito importante, uma vez

que haverá o atendimento presencial “dos

técnicos do Governo Federal e Estadual, bem

como a participação de secretários e

Ministros, que poderão resolver diversos

problemas dos municípios ali mesmo”,

completa.O evento promete ser um marco e,

principalmente, para o Consórcio de

Municípios da Mogiana.

Prefeitos do Consórcio de
Municípios da Mogiana debatem
estratégia regional
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COMPRA CONJUNTA

MASSA ASFÁLTICA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL
ASFÁLTICO 
Valor Licitado: R$ 400.569.236,16
Valor Contratado: R$
395.231.035,34
Economia: R$ 5.338.200,82

TOTAL DA 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).

MAQUINÁRIOS
Valor Licitado: R$ 117.310.146,59
Valor Contratado: R$
77.051.630,70
Economia: R$ 40.258.515,89

ATAS
DE REGISTROS
DE PREÇOS
MEDICAMENTOS
Valor Licitado: R$ 981.266.248,75
Valor Contratado: R$ 220.671.375,56
Economia: R$ 760.594.873,19

Consórcio implanta Atas de Registros de Preços para
compra compartilhada e gera milhões em economia
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CONSÓRCIO
CMM DEBATE
FINANÇAS

P re fe i t o s  e  r ep resen tan tes  dos

mun ic íp ios  d i scu t i r am  a  a tua l  s i t uação

f i nance i r a  do  Consó rc io  após  t r ê s  anos

de  t r aba lho

A Ç Ã O  C O N J U N T A

Prefeitos e
representantes das
cidades que compõem o
Consórcio de Municípios
da Mogiana (CMM)
participaram de uma
reunião que debateu,
principalmente os
apontamentos do
Tribunal de Contas e as
próximas ações.

Criado em 6 de março de
2017, durante o
Congresso de Municípios
da Mogiana ocorrido em
Ribeirão Preto, o CMM
contempla 36 municípios
e está possibilitando uma
significativa economia
aos seus associados
através da implantação
de Atas de Registros de
Preços para diversos
produtos e serviços.

Foram diversas atas para
compra conjunta entre os
municípios consorciados
que possibilitou uma
economia aos entes da
ordem de R$ 250 milhões
entre os anos de 2018 e
2019. Na Ata de Registro
de Preço para compra de
massa asfáltica, foram R$
27 milhões em economia,
para locação de
equipamentos e
máquinas, foram R$ 3
milhões e na saúde, foi
realizada uma Ata para
compra de medicamentos
no montante de R$ 220
milhões.

N O M A D I C   |   2 4

2 6



CMM É 1º COLOCADO EM EDITAL
NACIONAL DO GOVERNO FEDERAL

(CAIXA), VENCENDO
40 CONSÓRCIOS PÚBLICOS DO BRASIL

O CMM é classificado em
1º lugar no Edital da
Caixa para Aterros
Sanitários em uma
concorrência com 41
consórcios de oito
estados brasileiros.
Foram inscritos 41
consórcios públicos, 23
foram habilitados,
abrangendo 304
municípios em oito
estados – Bahia, Espírito
Santo, Minas Gerais,
Mato Grosso,
Pernambuco, Rio Grande
do Sul, Santa Catarina e
São Paulo, totalizando 9,9
milhões de habitantes
beneficiados. 

Serão mais de R$ 7 milhões para o projeto de implantação de Unidade de Tratamento de
Resíduos Sólidos  

 

O CMM – Consórcio de Municípios da Mogiana, composto por 36
municípios das regiões de Ribeirão Preto e Franca ficou no topo da
lista, primeiro colocado na classificação e isso significa que ele foi o
primeiro a ser chamado para a assinatura do contrato de
implantação da parceria. 
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Através de seus vários encontros e seminários
voltados a prefeitos e servidores municipais, o
Consórcio de Municípios da Mogiana tem
possibilitado não tão somente a troca de
experiências entre os entes, mas também a
promoção da capacitação dos gestores e suas
equipes em diversas áreas.

Durante os eventos aconteceram debates
através de painéis temáticos de diversos temas
de interesse dos municípios e ainda em
estandes de atendimentos montados no
evento. Os prefeitos podem protocolar suas
demandas e levantar o acompanhamento de
seus convênios em andamento junto aos
governos estadual e federal, no local, gerando
economicidade de viagem à Brasília. 

ENCONTRO DE
PREFEITOS

Consórcio CMM promove debates

de temas relevantes aos

municípios
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O CMM – Consórcio de Municípios
da Mogiana saiu em defesa dos
municípios da região de Franca, os
quais também fazem parte do
consórcio e garantiu o aumento do
número de leitos de UTIS COVID.

A reunião solicitada pelo presidente
interino do CMM, Edson Ávallos, foi
realizada em parceria com a DRS
VIII na cidade de Franca no dia 30
de dezembro de 2020 às 10h e
contou com a presença dos
prefeitos eleitos e secretários dos
municípios de Itirapuã, Jeriquara,

Patrocínio Paulista, São José da
Bela Vista, Morro Agudo,

São Joaquim da Barra, Ipuã,

Miguelópolis, Buritizal, Igarapava,

Sales Oliveira e Orlândia. 

O presidente interino do CMM abriu
os trabalhos destacando que a
preocupação além de garantir o
atendimento às pessoas que
necessitarem de leitos de
UTIs era concomitante a
preocupação e atuação para
que a região de Franca não retroaja
de fase na próxima avaliação do
Plano São Paulo que ocorreu no dia
07 de janeiro de 2021.

Consórcio de MunicÍpios CMM sai em defesa

dos municÍpios da regiÃo de Franca e garantiu

aumento de leitos COVID

“A preservação da vida das
pessoas deve sempre estar
como prioridade, porém não
podemos ficar de braços
cruzados esperando e
correndo o risco de que a
região de Franca possa
retornar para a fase laranja ou
vermelha como já aconteceu
anteriormente por estar
abaixo da média devido
principalmente a falta de
leitos, por exemplo, e isso
requer ação imediata”,

destacou o presidente.

O CMM com um grupo de
prefeitos já estava ao longo da
semana tratando com a DRS
VIII uma saída para a questão
como, por exemplo, a
renovação com o estado do
convênio dos 10 leitos de ITIS
da cidade de Igarapava,

anúncio que foi confirmado
durante a reunião, o estado
renovou o referido convênio
no dia da reunião orquestrada
pelo consórcio.

Outro ponto tratado para garantir a
alta no número de leitos na região foi
suprir os 3 respiradores que estavam
com defeitos e sem possibilidade de
uso no municípios de Ipuã. A cidade
dispõe de 10 leitos COVID, porém só
estava com 7 aptos para uso. A
solução ocorreu durante a reunião, o
município de Morro Agudo, através
do prefeito Vinicius Cruz Castro
emprestou temporariamente os 3
respiradores para Ipuã e com isso a
região passa agora a contar com 70
leitos de ITIS. Para tratar das questões
da saúde na região de Franca, o CMM
– Consórcio de Municípios da
Mogiana criou o Comitê Regional de
Saúde e a portaria oficializando o ato
foi assinado durante a reunião pelo
presidente interino do CMM, Edson
Ávalos, e na sequência da assinatura
foi empossada a diretoria do referido
Comitê, onde o prefeito de Morro
Agudo Vinícius Cruz de Castro ficou
como presidente, o prefeito de
Miguelópolis, Naim Miguel Neto,

como vicepresidente e o prefeito de
Patrocínio Paulista José Mauro
Barcellos como Coordenador Geral,
portanto os três prefeitos médicos da
região estarão no comando do
Comitê.
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+  SAÚDE  PRA

REGIÃO

Logo após a posse da diretoria do Comitê o
presidente do mesmo e prefeito de Morro
Agudo, Vinicius Cruz de Castro, destacou
algumas da principais ações que já serão
colocadas em prática como uma
ação presencial no Ministério da Saúde para
que em caráter de urgência habilite os leitos de
Covid da região que encontram-se em
análise no Ministério, ação regional
envolvendo os 22 prefeitos da DRS VIII junto ao
Governo do Estado para que seja montado em
Franca um hospital regional e aquisição de um
tomógrafo para uso regional na cidade de São
Joaquim da Barra. Ao término da reunião
que foi bastante prestigiada, o prefeito e
presidente do Comitê Regional de Saúde,
Vinicius Cruz de Castro, concedeu entrevista a
Rádio CBN onde detalhou os temas tratados
durante a reunião.

C M M  C R I A
C O M I T Ê
R E G I O N A L
D E  S A Ú D E

A Diretoria do Comitê Regional de Saúde do CMM: Prefeito de Patrocínio Paulista, José Mauro Barcellos

(Coordenador Geral), Prefeito de Morro Agudo, Vinícius

Cruz de Castro (Presidente) e o Prefeito de Miguelópolis Naim Miguel Neto, (Vice-Presidente)
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Apresentando ferramentas para garantir melhorias no funcionamento dos serviços prestados à
população, caminhos na busca de recursos públicos e instruções técnicas dos governos Estadual e
Federal, o 1º Encontro de Municípios de São Paulo reuniu autoridades, como o ministro do Turismo,
Marx Beltrão, o ministro-chefe da Secretaria do Governo, Antônio Imbassahy, o governador do Estado
de São Paulo, Geraldo Alckmin, o prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, além de secretários
estaduais e deputados. Mais de 500 municípios estiveram representados, nos dois dias de evento.A
iniciativa é uma realização do CMM (Consórcio de Municípios da Mogiana), com apoio dos Governos
Federal e Estadual e patrocínio da Caixa, do Banco do Brasil e dos Correios. Ministérios Participantes
– No evento, uma grande estrutura promoveu os atendimentos às prefeituras, onde estiveram
presentes técnicos e autoridades representando os ministérios da Saúde, Turismo, Cidades,
Planejamento, Educação, FNDE, Meio Ambiente, Social, Funasa, além das secretárias de Habitação,
Educação, Social, Casa Civil, Saneamento, Meio Ambiente, Turismo e Agricultura.  A iniciativa
representou para todas as cidades da região, facilidade no acesso e agilidade nesses atendimentos,
que estariam disponíveis apenas em Brasília e São Paulo. Painéis - Por meio dos painéis, técnicos,
secretários e ministros, apresentaram iniciativas voltadas a inovação, eficiência e maior
desenvolvimento dos municípios, tornando-os mais fortes perante a instabilidade vivenciada no atual
momento. Foram abordados temas como agronegócio, saúde, educação, meio ambiente, turismo,
habitação, tribunal de contas, entre outros.O prefeito de Ribeirão Preto, Duarte Nogueira, que esteve
presente aos dois dias de encontro, parabenizou a iniciativa, que garante maior apoio aos municípios.
“Esse foi um ano desafiador para todos nós, prefeitos, quando assumimos as prefeituras em um
momento de grandes dificuldades. mas com dinamismo e planejamento, estamos conseguindo
avançar, por isso, a importância de ações efetivas, como esse encontro, que beneficia os municípios”,
afirmou Nogueira, que destacou as principais ações realizadas no município, como os novos
investimentos no aeroporto Leite Lopes e o Pac da Mobilidade Urbana. “São ações que visam o
desenvolvimento e crescimento de toda a região”, emendou.

M U N I C I P A L I S M O  E M  A L T A

M A I S  D E  1 0 0  C I D A D E S
E S T I V E R A M  R E P R E S E N T A D A S
N O  1 º  E N C O N T R O  D E
M U N I C Í P I O S  D E  S Ã O  P A U L O
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GESTORES CMM

Ainda na terça-feira, 30, após a reunião com os prefeitos da região de Franca, o presidente interino do
CMM – Consórcio de Municípios da Mogiana, Edson Ávallos, realizou em Ribeirão Preto na sede do
Consórcio a última rodada de reuniões de boas vindas aos novos gestores daquela região. De acordo com
Ávallos foram 8 encontros, 4 com a região de Franca e 4 com a região de Ribeirão Preto, realizados para
receber os prefeitos e prefeitas eleitos (as) e apresentar aos mesmos a estrutura, o apoio técnico e as ações
já desenvolvidas pelo Consórcio CMM em benefício dos municípios integrantes da entidade. O Consórcio
que disputou um edital da Caixa com outros 40 consórcios de municípios do Brasil e sagrou-se primeiro
colocado para implantação de Aterros Sanitários regionais encerra o ano de 2020 com múltiplas
conquistas e diversas ações que em muito beneficiou os municípios consorciados. “Tivemos dezenas de
ações voltadas para a articulação política, solucionamos diversas pendências dos nossos municípios junto
aos governos estadual e federal, capacitamos de maneira constante os servidores de cada município
integrante da nossa entidade e as Atas de Registros de Preços que ofertamos gerou mais de R$ 800
milhões em economia aos nossos municípios”, destacou o presidente do CMM.
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