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RESUMO 
 
O artigo busca analisar a experiência de associação 
intermunicipal no estado do Piauí, particularmente nos 
territórios de desenvolvimento Tabuleiros do Alto Parnaíba e 
Chapada das Mangabeiras, observando a concepção, 
implementação e avaliação das ações do Consórcio Regional 
de Saneamento do Sul do Piauí, criado sob a égide da Lei de 
Consórcios Públicos. Realizou-se levantamento bibliográfico, 
de dados secundários no IBGE e PNUD; e análise documental 
oriunda da instituição financeira responsável pelo repasse de 
recursos.  Observou-se que o percentual de execução das 
ações foi de apenas 41,91% e que findado os contratos no final 
de 2014, os objetivos de contribuir para o desenvolvimento dos 
34 municípios diretamente beneficiados não foram atendidos. 

 
ABSTRACT 
 
The Article analyzes the inter-association of experience in the 
state of Piauí, particularly in development territories of  
Tabuleiros do alto Parnaíba and Chapada das Mangabeiras, 
observing the conception , implementation, and evaluation of 
the Regional Consortium of Southern Piauí Sanitation, created 
under the aegis of the Public Consortium Law. It conducted 
literature, secondary data from IBGE and UNDP; and document 
analysis arising from the financial institution responsible for the 
transfer of funds. It was observed that the percentage of 
execution of actions was only 41.91% and completed contracts 
at the end of 2014, aims to contribute to the development of the 
34 municipalities directly benefited have not been achieved. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O fenômeno da descentralização da gestão pública foi ratificado na Constituição 

Federal de 1988 (CF 1988), onde foram redefinidas as atribuições dos entes federados, 

dando aos municípios maior autonomia e ampliando as suas competências na prestação de 

bens e serviços públicos. Esse movimento se justificou pela expectativa de incremento de 

fontes de receita; na função alocativa poder ser exercida com maior eficiência; numa 

redução da rigidez burocrática; e na flexibilidade administrativa.   

A partir de então, a figura dos consórcios passa a ser apresentada como um 

instrumento valorizado, representativo de uma nova institucionalidade, baseada na 

concepção de uma gestão solidária e elemento de alcance de objetivos comuns. Através 

deles, os municípios potencializariam as suas capacidades de prestação e bens e serviços 

públicos, através de ganhos de escala, e com isso promoveriam o desenvolvimento 

socioeconômico e a garantia de direitos sociais, uma vez que esses arranjos podem se 

constituir para atuação em diversas áreas da gestão pública. 

Tomando-se como referência o setor de saneamento, em que o poder central 

incentiva fortemente a gestão associada dos entes federados por meio de convênios de 

cooperação e dos consórcios, busca-se analisar se a ideia basilar do apoio mútuo e 

voluntário dos entes foi observada no caso do CORESA Sul do Piauí, a partir da sua 

implementação e avaliação das ações propostas.  

 

2 CONCEPÇÕES DE DESENVOLVIMENTO 

 

Sob o enfoque estritamente econômico, o desenvolvimento significaria, dentre 

outros elementos, crescimento acompanhado pela melhoria das condições de vida das 

populações e mudanças na estrutura econômica com aumento da atividade industrial em 

face da agrícola, que exigiria um fluxo migratório do campo para as cidades e uma redução 

de importação de produtos industrializados, tornando as nações menos dependentes das 

economias externas (SANDRONI, 2002).  

Aquilo que se convencionou chamar de desenvolvimento seria o crescimento 

econômico, demonstrado a partir do aumento da capacidade produtiva e diretamente 

refletido no PIB, que não contempla a percepção de desigualdades. Daí a necessidade de 

haver uma abordagem multidimensional que contemple outros aspectos de relevância 

social.  

Ainda na visão econômica tradicional, o espaço natural onde as atividades 

produtivas se desenvolvem é desconsiderado. A natureza é tida como uma fonte inesgotável 



 

                  

de matérias-primas e depósito de resíduos da produção, sem que seja devidamente 

contabilizada nas contas patrimoniais dos países. Com a emergência da preocupação com a 

questão ambiental no universo acadêmico-científico, em alguns momentos da primeira 

metade do século XX, intensificando-se a partir da década de 1960, o modelo de 

desenvolvimento sustentável é incorporado ao discurso oficial das nações através de uma 

concepção alternativa baseada na tríade do desenvolvimento socialmente desejável, 

economicamente viável e ecologicamente prudente. 

Segundo Negret (1994, p. 143), 
 
O Desenvolvimento Sustentável constitui uma visão crítica dos modelos 
tradicionais de desenvolvimento ante a necessidade de garantir a 
continuidade da vida na Terra, em termos gerais, e a qualidade de vida, em 
particular, para a comunidade humana, ante a ausência de justiça social e a 
capacidade do planeta de continuar sendo usado e abusado como se 
tratasse de uma fonte infinita de recursos. 

 
As críticas feitas a esse modelo de desenvolvimento são, basicamente, de 

implementação e de construto. O conceito de desenvolvimento sustentável seria uma forma 
de ecologizar a economia, eliminando a contradição entre crescimento econômico e 
preservação da natureza. Na visão de Leff (2001, p. 24), 

 
A retórica do desenvolvimento sustentável converteu o sentido crítico do 
conceito de ambiente numa proclamação de políticas neoliberais que nos 
levariam aos objetivos do equilíbrio ecológico e da justiça social por uma via 
mais eficaz: o crescimento econômico orientado para o mercado. Este 
discurso promete alcançar seu propósito sem uma fundamentação sobre a 
capacidade do mercado de dar o justo valor à natureza e à cultura; de 
internalizar as externalidades ambientais e dissolver as desigualdades 
sociais; de reverter as leis da entropia e atualizar as preferências das 
futuras gerações. [...] O desenvolvimento sustentável converteu-se num 
trompe d’oeil que distorce a percepção das coisas, burla a razão crítica e 
lança à deriva nossa atuação no mundo. 

 
Nos últimos anos, o próprio conceito de desenvolvimento sustentável tem sido 

rediscutido, uma vez que – erroneamente – verifica-se uma identificação deste com as 

ideias afins, mas distintas, de sustentabilidade e sustentabilidade ecológica. Assim, muitas 

vezes o que se considera desenvolvimento sustentável não é, senão, apenas um dos 

múltiplos aspectos que se enquadram nesse novo modelo. Ocorre interpretá-lo apenas 

como um padrão de transformações econômicas, uma atitude conservacionista, uma busca 

de justiça social, uma preocupação com gerações futuras. Tudo isso é desenvolvimento 

sustentável, mas de forma agregada. 

O reconhecimento de que o objetivo maior do desenvolvimento é a criação de 

um ambiente que permita a expansão das oportunidades para as pessoas constituiu-se no 

cerne da mudança de paradigma que se processa na atualidade, com a intensa atuação da 

ONU que, através do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 

defende o ideário do desenvolvimento humano sustentável, em que se deve permitir a todos 



 

                  

os indivíduos desenvolver ao máximo as suas capacidades e fazer delas o melhor uso em 

todos os campos: econômico, social, cultural e político. Portanto, o desenvolvimento 

humano inspira a valorização da vida humana na sua plenitude, independente da sua 

condição de nascimento, do seu país de origem, da sua posição social, ou de qualquer outro 

atributo que se possa considerar, uma vez que as pessoas teriam direito a desfrutar de uma 

vida longa com igualdade de oportunidades para exercitar o seu potencial. 

Esse conceito de desenvolvimento humano é operacionalizado pela melhoria do 

nível de bem-estar das pessoas e pelo processo de alargamento de suas escolhas 

individuais, que não são nem finitas nem estáticas, mas que podem ser representadas por 

três dimensões:  

 
[...] independentemente do nível de renda, as três escolhas essenciais se 
resumem à capacidade para ter uma vida longa e saudável, adquirir 
conhecimentos e ter acesso aos recursos necessários a um padrão de vida 
adequado. O desenvolvimento humano, contudo, não acaba aí. As pessoas 
também dão grande valor à liberdade política, econômica e social, à 
oportunidade de ser criativo e produtivo, ao respeito próprio e aos direitos 
humanos garantidos. A renda é um meio, tendo como fim o 
desenvolvimento humano. (PNUD, 2001). 
 

A evolução no modo de pensar o desenvolvimento das sociedades é intensa. É 

possível perceber que o avanço alcançado foi realizado aos poucos, mas de maneira 

profunda, constituindo-se, assim como a ciência de um modo geral, em um espaço de 

ruptura, de superação. As teorias de desenvolvimento respondem a questões de 

acumulação material em um dado momento histórico, a transformações conjuntural e 

estrutural em outros, e à superação de todo um modelo civilizatório, como se apregoa mais 

recentemente. Não se pode considerar o desenvolvimento como um processo limitado e, 

portanto, seu entendimento deve abarcar esse dinamismo, mostrando-se aberto a novas 

concepções que, como visto, acabam por acontecer. 

 

2  A POLÍTICA E O PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA 

 

A política é um instrumento utilizado pelo Estado com o fim de organizar a 

sociedade – complexa em seus componentes e no seu ambiente – e alcançar uma situação 

de ordem. 

Segundo Rua (1998), para a organização dessa sociedade, o Estado pode se 

utilizar de dois meios: a coerção pura e simples e a política. A primeira não seria a mais 

desejável uma vez que, com a sua maior aplicação, menores resultados são obtidos, 

reduzindo os seus impactos e elevando os seus custos. Já a política – que também se utiliza 

da coerção – tende a obter melhores resultados, diminuindo conflitos.  



 

                  

A materialização da política (politics) se efetiva através de políticas públicas 

(policy) 3. A análise de política é um modelo investigativo desse processo, que incorpora a 

formulação da agenda e da política. Trata-se de um arcabouço relativamente novo e que 

tem avançado no meio acadêmico, ampliando o interesse de pesquisadores no 

fortalecimento dessa ferramenta. (SERAFIM; DIAS, 2012). 

Nesse processo – da concepção à maturação – observa-se o ciclo da política, ou 

“policy cycle”, composto de etapas sucessivas, interligadas e dinâmicas: 1. Identificação de 

problemas; 2. Conformação da agenda; 3. Formulação; 4. Implementação; e 5. Avaliação da 

política. (SERAFIM; DIAS, 2012) 

 É importante reconhecer o foco no papel dos atores sociais, cujos valores, 

visões e interesses darão a tônica da escolha da política, numa sociedade marcada pela 

desigualdade, e, nesse caso particular, fortemente díspar em força e representatividade. 

Dessa forma, tomando a questão do saneamento como pano de fundo, é 

possível discutir-se desde aspectos geoambientais, sociais, econômicos e políticos. 

Pode-se contextualizá-lo numa vertente político-ambiental, a partir das 

concepções de planejamento e gestão ambiental que se apresentam como elemento do 

ideário de desenvolvimento sustentável, uma vez que se articulam com as temáticas do 

ordenamento territorial, ao considerar como unidades de atuação dos territórios de 

desenvolvimento, neste caso reconhecidos pelo Governo do Estado; das políticas 

ambientais, a exemplo da Lei nº 11.445/2007, que estabelece a Política Federal e 

Saneamento Básico (BRASIL, 2007); o planejamento ambiental, que parte de um 

instrumental de base técnico-científica e participativa (RODRIGUEZ; SILVA, 2013), onde se 

prevê o conjunto de ações a serem implementadas num ambiente contraditório, de rica 

disponibilidade hídrica, inclusive superficial, e cidades com problemas graves de acesso a 

abastecimento e esgotamento sanitário. 

Nesta pesquisa, a concepção de Planejamento Ambiental se enquadra e 

responde positivamente na formulação do marco teórico, através dos processos estratégicos 

e técnicos definidos por Rodriguez e Silva (2013), que podem ilustrar o que se pretende 

apreender da investigação da experiência de associação (Figura 1), contemplando a 

observação do modelo e estilo de desenvolvimento que se deseja alcançar; a política 

ambiental a ser observada na sua implementação e; os processos de gestão ambiental.  

 

Figura 1 – Relação entre os diferentes processos que incluem o Planejamento Ambiental. 

                                                           
3 Segundo Serafim e Dias (2012) é comum a utilização de diferentes expressões em língua inglesa 

para se reportar à política, uma vez que elas permitem uma diferenciação teórica mais adequada. 
São exemplos: “Polity”, que se refere às instituições políticas e ao sistema político. “Politics”, que 
representa a dimensão do processo político; e a “Policy”, que é a sua materialização. 



 

                  

 

Fonte: Mateo (2008) Apud Rodriguez e Silva (2013). 

 
Como afirmam os autores: 

 

“A Política Ambiental é definida como o instrumento jurídico e institucional 
que consiste em um conjunto de princípios doutrinários que formam as 
aspirações sociais e/ou do governo em relação à regulamentação da 
utilização do controle, da proteção e da conservação do sistema ambiental. 
A Política Ambiental é uma tarefa essencialmente relacionada com o poder 
político com as instituições estaduais que desempenham um papel 
essencial na definição das estratégias, das políticas e dos incentivos que 
promovam certas características necessárias para incorporar a 
sustentabilidade no processo de desenvolvimento. É definida como uma 
política pública que é eminentemente técnica. Deve ter um caráter 
intrassetorial, ou seja, distinguida pela transversalidade, incluindo todas as 
esferas e setores da atividade socioeconômicas das sociedades humanas” 
(RODRIGUEZ; SILVA, 2013, p. 137). 
 

É necessário, pois, que se considere o ambiente para além do espaço natural, 

mas como um elemento integrante – transversal – que perpassa todas as dimensões da 

existência humana. Daí, a sua relevância para o alcance de um desenvolvimento humano 

sustentável. 

 

3  A ESTRATÉGIA DE ASSOCIAÇÃO POR MEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS 

 

Num contexto de reforma e crise do Estado, a adoção do instrumento do 

consórcio público é defendida como uma das principais alternativas para a prestação de 

bens e serviços públicos. 

Segundo Campos et al (2012, p. 52),  

“A cooperação federativa, ou seja, a atuação conjunta horizontal ou vertical 
de entes federativos visando ao alcance de objetivos comuns, é um dos 



 

                  

principais instrumentos para tornar mais ágil e eficiente a Administração 
Pública e melhor atender às demandas da sociedade pela universalização 
do acesso a serviços públicos de qualidade. Na realidade brasileira, tanto os 
municípios como os estados possuem grandes diferenças em sua 
capacidade financeira e de gestão. Se um município ou estado 
isoladamente não é capaz de exercer uma determinada atribuição, isto pode 
ser resolvido por meio da cooperação com outros municípios ou estados ou 
com a União.” 

 

Considera-se que o saneamento básico é de vital importância para que se 

promova e mantenha as condições de bem-estar das pessoas, elemento indispensável ao 

modelo de desenvolvimento humano e sustentável. 

Pela sua natureza intersetorial, onde se observam vertentes relacionadas aos 

recursos hídricos, meio ambiente e saúde, a análise desse modelo de associação permitirá 

observar objetivamente a capacidade de articulação, planejamento e execução dos 

governos nos diversos níveis, averiguando a sua capacidade de promover o bem comum 

sob a ótica da sustentabilidade socioeconômica e ambiental. 

A região em estudo incorpora 34 dos 36 municípios dos territórios de 

desenvolvimento Tabuleiros do Alto Parnaíba e Chapada das Mangabeiras4, localizados no 

sul do estado do Piauí, na macrorregião do Cerrado piauiense (SEPLAN, 2013).  

 
Figura 2 – Estado do Piauí, conforme macrorregiões e territórios de desenvolvimento 2007. 

 

                                                           
4 O Coresa Sul do Piauí é um consórcio verticalizado formado pelo Estado do Piauí e 34 municípios 

dos territórios Tabuleiros do Alto Parnaíba e Chapada das Mangabeiras. São municípios membros: 
Alvorada do Gurguéia, Antônio Almeida, Avelino Lopes, Baixa Grande do Ribeiro, Barreiras do 
Piauí, Bertolínia, Bom Jesus, Canavieira, Colônia do Gurguéia, Corrente, Cristalândia do Piauí, 
Cristino Castro, Curimatá, Currais, Gilbués, Guadalupe, Júlio Borges, Jerumenha, Landri Sales, 
Manoel Emídio, Marcos Parente, Monte Alegre do Piauí, Morro Cabeça no Tempo, Palmeira do 
Piauí, Parnaguá, Porto Alegre do Piauí, Redenção do Gurguéia, Riacho Frio, Ribeiro Gonçalves, 
Santa Filomena, Santa Luz, Sebastião Barros, Sebastião Leal, Uruçuí 



 

                  

Fonte: SEPLAN-PI/Cenários Regionais (2013) 

 

A área de influência do Coresa Sul do Piauí, no seu aspecto geomorfológico, 

segundo Novacana (2014), situa-se na região de Planalto da Bacia Sedimentar Piauí-

Maranhão, que possui um conjunto de relevo de formas predominantemente tabulares, 

recoberto na parte oriental (Serra da Ibiapaba) por transições entre a caatinga e cerrado, em 

clima xeroquimênico. A sua geologia é marcada por arenitos finos, e siltitos cinza, amarelo e 

avermelhados bem estratificados. O relevo, particularmente na região de chapada, marca 

altitude de cerca de 900 metros. “Entre essas zonas elevadas e o curso dos rios que 

permeiam o estado, como, por exemplo, o Gurgueia, Fidalgo, Uruçuí Preto e o Parnaíba, 

encontram-se formações tabulares, contornadas por escarpas íngremes, resultantes da 

ação erosiva das águas.” (NOVACANA, 2014). Com clima tipicamente tropical, apresenta 

temperaturas médias elevadas, variando entre 18ºC (mínimas) e 39ºC (máximas). A 

umidade relativa do ar oscila entre 60% e 84%. Na região fitoecológica do cerrado, são 

encontradas três subdivisões fisionômicas: Cerradão, Campo Cerrado e Parque. Além 

destas, uma faixa de transição forte entre caatinga e cerrado é observada. 

No aspecto socioeconômico, os 34 municípios que integram o Consórcio têm 

uma população desses municípios alcança o número de 266.039 pessoas, que representa 

8,53% dos habitantes piauiense, que segundo o IBGE (2014), em 2010, era da ordem de 

3.118.360 pessoas. Desses, 162.687 (61,15%) vivem no meio urbano e 103.352 (38,85%) 

no meio rural  

Do conjunto dos 34 municípios, 24 deles têm populações inferiores a 10.000 

habitantes. Apenas três municípios têm populações entre 20.000 e 26.000 habitantes: 

Corrente (25.407), Bom Jesus (22.629) e Uruçuí (20.149). (PNUD, 2013).  

O Coresa Sul do PI circunscreve uma área de 87.088,4km2, que corresponde a 

34,6% da área do Estado (IBGE, 2014). Nesses territórios verifica-se um forte contraste 

social e econômico. São populações pobres (ou empobrecidas), uma vez que a região é, 

economicamente, a mais visada pelo setor privado, em particular pelo agronegócio, por ser 

conhecida como “a última fronteira agrícola do país” e a riqueza não é bem distribuída.  

Nela ainda persistem a agricultura e pecuária tradicionais de subsistência apesar 

do avanço do agronegócio. Em 15 municípios, o percentual da população pobre é superior a 

50%. Estima-se que os municípios do Consórcio teriam uma renda média per capita da 

ordem de R$ 262,62. No entanto, Os municípios de Bom Jesus, Guadalupe, Corrente e 

Uruçuí integram o rol das 20 unidades administrativas do Estado com maiores rendas, com 

valores, respectivamente, de R$ 501,14 (4ª), R$ 426,79 (6ª), R$ 378,39 (13ª) e R$ 364,39 

(18ª). (PNUD, 2013). 

 



 

                  

Dessa forma, pretende-se contribuir com o entendimento dessa recente 

estratégia de prestação de bens e serviços públicos, ainda carente de estudos aprofundados 

e reveladores das reais possibilidades de desenvolvimento sustentável, particularmente no 

estado do Piauí. E ainda, discutir as possíveis – e viáveis – alternativas de associação 

interfederada, que atendam à população de maneira que se minimize efeitos político-

partidários e limitações técnicas e institucionais, a fim de promover novas estruturas 

organizativas, adequadas e aplicáveis à realidade local. 

 

 

 

3.1 A IMPLEMENTAÇÃO E A CONTRIBUIÇÃO CORESA SUL DO PIAUÍ AO 

DESENVOLVIMENTO HUMANO SUSTENTÁVEL 

 

Em 03 de setembro de 2014, praticamente sete anos após a assinatura do 

primeiro contrato entre a União e o Estado do Piauí, os resultados são pífios.. É o mais 

amplo deles e foi assinado em 10/09/2007, onde seriam beneficiados 27 municípios 

integrantes do Coresa Sul do PI5.  

Os valores previstos para repasse pela União eram de R$ 28.179.000,00, ao que 

se agregaria R$ 1.674.000,00 de contrapartida do Governo do Estado. Por força da Portaria 

MCidades nº 656/2010, esses valores fora reduzidos para R$ 26.770.050,00 de repasse e 

R$ 1.408.950,00 de contrapartida (DINIZ; MELO, 2013) 6.  

A vigência desse Contrato expirou em 30/11/2014, tendo sido prorrogada por 

duas vezes. Foram liberados apenas R$ 11.809.751,33 e, segundo a GIDUR/TE, a 

execução física das obras atinge 41,91% (DINIZ; MELO, 2014). Para os municípios de  

Barreiras do Piauí, Corrente, Gilbués, Parnaguá, Porto Alegre do Piauí e Santa Filomena 

não houve liberações, logo, nenhuma obra foi iniciada.  

O segundo contrato – 0320640-08 –  firmado em 31/12/2010  foi cancelado por 

não ter havido qualquer execução. Ele beneficiaria os municípios de Baixa Grande do 

Ribeiro, Bertolínia, Jerumenha, Ribeiro Gonçalves e Cristalândia do Piauí. O valor do 

Investimento total é de R$ 6.000.000,00, dos quais R$ 5.700.000,00 é oriundo de repasse 

federal e R$ 300.000,00 deve ser repassado pelo Governo do Estado. 

                                                           
5 O Contrato 0218090-94 não prevê projetos nos municípios de Cristalândia do Piauí, Júlio Borges e 

Morro Cabeça no Tempo. 
6 Os investimentos iniciais eram previstos em R$ 33.653.514,67, dos quais R$ 31.573.160,35 seriam 

de recursos federais, com a contrapartida do consórcio seria da ordem de R$ 2.080.354,32. Tais 
recursos serviriam para implantação de sistemas de abastecimento de água, construção da sede do 
Consórcio e aquisição de laboratório móvel. 



 

                  

Segundo Nunes (2013?), uma das grandes dificuldades de implementação dos 

projetos é a análise da CEF. A superintendência do Consórcio considera que os constantes 

questionamentos do agente financeiro quanto à licitação e medições fazem paralisar os 

processos e liberação de recursos, exigindo reformulação dos projetos, com alterações de 

preços, gerando desentendimentos entre o agente repassador, o Governo, as prefeituras e 

as empresas contratadas.  

A superintendência do Coresa Sul do Piauí registra que, do conjunto de obras 

previstas para os 34 municípios consorciados, apenas em Júlio Borges e Morro Cabeça no 

Tempo tiveram as suas etapas concluídas (NUNES, 2013?). Isso se deu via recursos 

oriundos do Orçamento Geral da União, por meio de emenda parlamentar, repassada pela 

FUNASA.  

Demonstra-se, portanto que os objetivos do CORESA Sul do PI de levar 

saneamento para as família dos territórios do Sul do estado do Piauí não se efetivaram 

como deveria. Em grande parte por problemas de planejamento e de execução das obras. 

  

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O desenvolvimento humano sustentável pressupõe uma gama de variáveis 

desejáveis que vão desde o acesso a condições materiais de existência, perpassando 

questões como o crescimento intelectual, acesso a bens e serviços, oportunidades de 

trabalho alcançando a realização pessoal do indivíduo. 

Nessa pesquisa observou-se o sanemaento básico como um elemento 

indispensável para que melhores consições de vida sejam possíveis, uma vez que ele se 

relaciona proximamente com muuitas das dimensões do desenvolvimento. 

A partir da análise dos indicadores de execução das ações do CORESA Sul do 

Piauí, pode-se observar uma situação preocupante em praticamente todos os municípios. 

Tem-se que o Consórcio, ainda não conseguiu avançar no alcance do seu objetivo de 

prestar serviços de saneamento ambiental com qualidade e transparência, uma vez que 

estão longe de se concretizarem os meios para o cumprimento das metas planejadas. 

Para além da execução física ou financeira, carentes de melhor planejamento, 

pode ser prospectar que a falta de uma cultura associativa também se impõe nesse quadro. 

Não há, portanto, até o momento uma maior contribuição do CORESA Sul do Piauí para o 

conjunto dos municípios, haja vista que em alguns deles quaisquer obras foram iniciadas. E, 

se o Consórcio parte do pressuposto da solidariedade e apoio mútuo, esse instrumento 

ainda não se firmou como elemento promotor do desenvolvimento daquela região, e, 

principalmente, daqueles cidadãos que tendem a descrer cada vez mais da ação pública. 
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