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 A importância dos Consórcios Públicos para os municípios também foi tema debatido nesse 

primeiro dia do 2º CONEXIDADES. Em painel sobre o assunto, reuniram-se representantes dos 

principais consórcios do Estado, e também alguns de outras localidades, como o Rio Grande do Sul, 

para avaliar a relevância dessas coalizões.

 Segundo o Deputado Federal e Coordenador da Frente Parlamentar Mista dos Consórcios 

Públicos, Geninho Zuliani, a ação dessas organizações deixa o município cada vez mais forte e o 

pacto federativo cada vez mais igualitário. 

 “O consórcio é um alinhamento de gestão regional que possibilita inúmeras atividades como 

a gestão associada de serviços, o compartilhamento de instrumentos, a promoção do uso racional 

dos recursos naturais, e a gestão e proteção de patrimônio urbanístico, entre outras, que pode 

funcionar como grande saída para que nossos pequenos municípios possam sobreviver às crises”, 

ressaltou.

 Ainda em sua fala, Zuliani reforçou a necessidade dos prefeitos se agruparem. “Hoje, o 

consórcio atua de forma muito forte na gestão pública. Precisamos que os prefeitos pensem cada 

vez mais em soluções regionais para áreas como saúde, turismo, meio ambiente, resíduos sólidos, 

infraestrutura, entre outros”, disse.

 Da mesma forma, o Presidente Executivo da Rede Nacional de Consórcios Públicos, Victor 

Borges, comentou sobre a importância das articulações de políticas públicas geradas a partir das 

parcerias. “Os consórcios são sinônimo de cooperação. Nenhum grande projeto e nenhuma grande 

solução pode ser feita de maneira personalista. Todas as soluções e bons encaminhamentos são 

feitos com a junção e a cooperação de várias mentes brilhantes”, acrescentou.

 Presidente da Associação dos Municípios de Pequeno Porte – AMPPESP, o Prefeito de 

Cordeirópolis Adnan Ortolan participou também do debate salientando os benefícios dos 

consórcios para essas cidades. 

 “Os pequenos municípios, de até 50 mil habitantes, têm mais necessidade, pois o custo fixo 

de um serviço tem um valor muito alto quando se é feito sozinho. Por isso, quando nós nos 

juntamos, as soluções são mais rápidas. Temos mais flexibilidade na resolução dos problemas”, 

afirmou.

 Participaram ainda da mesa: Frederico Becker, Prefeito de Bom Jesus do Rio Grande do Sul 

e Presidente do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável – CONDESUS, Gabriel Rossati, Prefeito 

de Luis Antonio e Presidente do Consórcio dos Municípios da Mogiana – CMM, Marco Melhado, 

Vereador de Pedro de Toledo e representante da UVESP CODEVAR, Marcelo Barbieri, representando 

a Confederação Nacional de Municípios - CNM, e Fernando Galvão, Prefeito de Bebedouro e 

Presidente do Consórcio de Desenvolvimento do Vale do Rio Grande – CODEVAR.
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