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RESUMO 
 
O objetivo deste trabalho é compreender a experiência do 
Consórcio Intermunicipal de Produção e Abastecimento. Com o 
aumento das atribuições dos municípios em relação às políticas 
sociais descentralizadas, muitos municípios se articularam, 
constituindo consórcios públicos, com o objetivo de ampliar sua 
capacidade de gestão e disponibilidade de recursos para a 
otimização dos serviços prestados.No caso do Maranhão a 
experiência de consorciamento remonta a 1997, quando foi 
fundado em São Luís o Consórcio Intermunicipal de Produção 
e Abastecimento (CINPRA). Apesar das dificuldades, essa 
experiência trouxe um aprendizado para a cooperação no 
Maranhão, pois mostra, principalmente, que os municípios 
juntos podem acessar um conjunto de informações e um 
conjunto de práticas culturais que os municípios pequenos 
sozinhos teriam muitas dificuldades de acessar e mostra que é 
possível apoiar o desenvolvimento de baixo para cima, tendo a 
região como unidade de planejamento e execução de ações. 
 
Palavras-Chave: Consórcios Públicos. CINPRA. Produção. 
Abastecimento. 

 
ABSTRACT 
 
This work aims to comprehend the experience of the 
Intermunicipal Consortium of Production and Supply. As the 
municipals attributions has grown, regard to decentralized 
social politicies, many municipalities have articulated forming 
public consortia, with the aim of expanding its management’s 
capacity and availability of resources for the optimization of 
rendered services. In Maranhão’s case, the experience of 
consortium dates back to 1997, when it was founded in São 
Luís, the “Consórcio Intermunicipal de Produção e 
Abastecimento” (CINPRA). And besides all embarrassments 
CINPRA’s got through, that experience brought a learning 
experience for cooperation in Maranhão, because it shows, 
mainly, that municipalities together can access a range of 
information and a set of cultural practices which small towns, 
just by themselves, would have many difficulties to access and 
shows that it is possible to support the development from the 
bottom up, having the region as a unit of planning unit and  
actions' execution. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Os consórcios públicos fazem parte da gestão pública contemporânea, estão 

presentes em 75% dos municípios brasileiros. Dos 5.565 municípios brasileiros, 4.175 

participavam de algum tipo de consórcio em 2011. Com relação à área de atuação dos 

consórcios públicos, estes estavam presentes, principalmente, nas áreas de saúde (80,1%), 

educação (43,8%) e habitação (39,1%), seguidas por assistência e desenvolvimento social 

(32,2%), meio ambiente (31,3%), saneamento básico (30,9%), desenvolvimento urbano 

(29,1%), turismo (24,5%), transporte (21,3%), cultura (20,9%) e emprego e trabalho (16,6%) 

(IBGE. Perfil dos Municípios Brasileiros 2011). 

Mas o que são consórcios públicos? E como nascem essas experiências no 

Brasil? 

Caldas (2007) apresenta quatro definições básicas para os consórcios públicos: 

na primeira define os consórcios como um arranjo organizacional baseado na associação 

voluntária dos entes participantes; em outra como uma entidade que se propõe a realizar 

ações conjuntas com objetivo de maximizar a utilização dos recursos através da reunião de 

diversos municípios; a terceira definição traz os consórcios públicos intermunicipais como 

associação de municípios criada para a execução de atividades ou serviços públicos de 

interesse comum dos municípios e finalmente, os consórcios seriam acordos firmados entre 

diferentes entidades, da mesma espécie, com o objetivo de realizar ações de interesse 

comum utilizando dos recursos necessários que cada membro dispõe para oferecer. 

Segundo Leal (2007) os consórcios públicos consistem em instrumentos 

capazes de trazer ganhos de eficiência na gestão e na execução das despesas públicas, 

possibilitando a criação de parcerias entre os municípios. Além disso, a implementação 

desse tipo de arranjo poderá fortalecer institucionalmente os entes federados, que possuem 

baixa capacidade técnica e financeira.  Os conceitos apresentados destacam a cooperação 

entre os municípios e o objetivo de atender serviços públicos de interesse comum dos 

associados. 

A experiência de consorciamento no Maranhão remonta a 1997, quando foi 

fundado em São Luís o Consórcio Intermunicipal de Produção e Abastecimento (CINPRA). 

Mas o que há de interessante nessa experiência? Ao contrário da maioria das experiências 

nacionais, a experiência do CINPRA não nasce da indução do governo estadual nem do 

Governo Federal, o consórcio atua numa área que não tem uma política nacional definida, 

como é o caso da saúde e do meio ambiente. Foi iniciada justamente após a desarticulação 

dos órgãos públicos de planejamento, pesquisa, fomento, assistência técnica e extensão 



 

 

 

                  

rural no Maranhão, no início da década de 1990, de que faziam parte a Secretaria de 

Agricultura do Estado do Maranhão, a EMATER e a EMAPA. Além disso, é uma experiência 

totalmente municipal. 

Do ponto de vista do desenvolvimento do trabalho, além desta introdução, 

fizemos uma descrição do processo de formação do CINPRA, onde se expõe o processo de 

formação do consórcio, a proposta foi verificar quais foram as motivações, ideias e 

argumentos para a constituição do consórcio, de quem partiu a iniciativa de consorciamento, 

como foi o processo de convencimento, qual o impacto da heterogeneidade partidária ou 

quais foram os elementos facilitadores da cooperação. Em seguida, analisamos como está 

estruturada sua gestão e qual a interferência no desempenho do consórcio em termos de 

processo decisório, execução e fiscalização, as principais ações do consórcio. 

 

 

2 O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DO CINPRA: DAS IDEIAS ÀS AÇÕES 

 

 

O Consórcio Intermunicipal de Produção e Abastecimento – CINPRA São Luís 

foi fundado em outubro de 1997, estruturado em torno da questão do abastecimento 

alimentar da Ilha de São Luís. Segundo seus idealizadores, o abastecimento das feiras e 

mercados de São Luís é feito em sua maioria por produtos oriundos de outros estados, 

criando empregos em diversas localidades, mas não no próprio estado. Soma-se a isso a 

elevação do custo de transporte desses produtos, fato que acaba contribuindo para que o 

acesso de boa parte da população local a esses alimentos seja prejudicado. Além da grande 

dependência externa do abastecimento de alimentos da Ilha de São Luís, outros fatores 

como a baixa produtividade dos pequenos produtores, a dificuldade de acesso ao crédito e à 

pesquisa motivaram os gestores dos municípios consorciados a enxergar na cooperação 

intermunicipal uma alternativa para amenizar a pobreza rural desses municípios.  

A atuação do CINPRA São Luís se dá por meio de cursos de capacitação e 

assistência técnica em projetos de avicultura, piscicultura, fruticultura, citricultura e cultivo de 

flores tropicais através da articulação interinstitucional com grandes centros de pesquisa 

como a EMBRAPA e a UEMA, o que proporciona a transferência de tecnologia dessas 

organizações aos pequenos produtores dos municípios consorciados, que isoladamente não 

teriam acesso. Além disso, o consórcio se encarrega da articulação com as instituições de 

crédito como o BNDES e o BNB, facilitando o acesso dos pequenos produtores ao 

financiamento de seus projetos.  



 

 

 

                  

Entre as ações do CINPRA, destacam-se a Casa Familiar Rural – projeto 

baseado na pedagogia da alternância, que visa a profissionalização agrícola de jovens e 

adultos do meio rural, incentivando-os a permanecer no campo; o projeto de apoio à 

replicação da ideia de consórcio de produção; o projeto de capacitação ambiental; o projeto 

flores tropicais; projeto patos paissandu; projeto hortaliças orgânicas; projetos cabras e 

ovelhas; projeto mandioca; projeto fruticultura. A ideia é fortalecer a cooperação 

intermunicipal e a profissionalização de jovens e adultos do meio rural como uma forma de 

fixação dos jovens no campo, através do apoio a programas como a Casa Familiar Rural.  

A discussão sobre a cooperação intermunicipal no Maranhão foi iniciada com a 

proposta de metropolização de São Luís na primeira metade da década de 1990, quando foi 

aprovado pela Assembleia Legislativa do estado do Maranhão um projeto de lei de autoria 

do então deputado Francisco Martins, que criava a região Metropolitana da Grande São 

Luís, formada pelos municípios de São Luís, Raposa, São José de Ribamar e Paço do 

Lumiar. No entanto, os prefeitos dos municípios por receio de perder autonomia, ou por 

incompatibilidade político-partidária de imediato não aderiram à proposta de metropolização 

dos quatro municípios.  

Em 1997, a ideia da metropolização voltou a ser debatida, mas foi rejeitada pelo 

prefeito de São Luís, na época o Dr. Jackson Lago, que alegava se tratar de uma imposição 

da Assembleia Legislativa, pois a proposta não havia sido discutida pelos prefeitos dos 

municípios envolvidos. No entanto, foi apresentada uma contraproposta pelo prefeito 

Jackson Lago, em que a organização da região metropolitana se daria na forma de 

consórcios intermunicipais.  

A proposta da criação do CINPRA partiu do Sr. Arieldes Macário Costa, 

conhecido como Léo Costa, que na época de sua constituição era secretário municipal de 

agricultura da prefeitura de São Luís. Com sua experiência na secretaria de agricultura do 

município de São Luís aliado à experiência anterior como prefeito de Barreirinhas (1989-

1992), o Sr. Léo Costa destacava naquela época a vulnerabilidade do abastecimento 

alimentar da capital, que importava grande quantidade do que consumia em termos de 

hortifrutigranjeiros. 

E considerando-se que no mesmo período o estado sofreu o desmantelamento 

do sistema agrícola com a desarticulação dos órgãos públicos de planejamento, pesquisa, 

fomento, assistência técnica e extensão rural no Maranhão, de que faziam parte a 

Secretaria de Agricultura do Estado do Maranhão, a EMATER e a EMAPA (BRITO, 2009), 

bem como que a proposta de metropolização de São Luís houvera fracassado, o secretário 

de agricultura propôs ao prefeito a união dos municípios limítrofes de São Luís para o 



 

 

 

                  

enfrentamento das fragilidades de produção e abastecimento do Maranhão na forma de 

consórcios públicos. 

Por iniciativa da Secretaria Municipal de Produção e Abastecimento de São Luís 

(SEMPAB), estiveram reunidos em um hotel da capital maranhense no dia 20 de junho de 

1997, cerca de 30 secretários de agricultura de municípios próximos a São Luís. Na ocasião 

foi realizado o I Encontro de Secretários Municipais de Produção, cujo objetivo foi discutir a 

melhor forma de ampliar o abastecimento de hortifrutigranjeiros da capital a fim de 

proporcionar maior variedade de produtos e a preço acessível ao consumidor. Além disso, 

com o encontro procurava-se buscar parcerias com os municípios próximos a São Luís para 

discutir soluções para os problemas comuns entre esses municípios no que se refere à 

produção, transformação, comercialização e abastecimento. (MEIRELES, 1997). 

Nesse encontro, o Secretário Municipal de Produção e Abastecimento de São 

Luís, Sr. Léo Costa, lançou a ideia da criação de um Consórcio Intermunicipal. Para que os 

municípios pudessem se organizar de modo a direcionar as economias municipais para o 

abastecimento regional, proporcionando maior expectativa de empregabilidade no campo.  

O interesse pela ideia de consórcios foi consolidado através da observação de 

outras experiências, como os consórcios da área de saúde do Estado de Minas Gerais. Para 

isso a Secretaria de Agricultura de São Luís encomendou pesquisas sobre o assunto, e 

neste ponto o grupo contou com o suporte teórico do IBAM - Instituto Brasileiro de 

Administração Municipal. Já no mês seguinte, julho de 1997, a comissão técnica elaborou 

uma minuta de termo de compromisso a ser assinada pelos prefeitos dos municípios que se 

propunham a participar do consórcio. Além disso, a comissão técnica ficou encarregada de 

visitar os municípios interessados em participar do consórcio para aprofundamento das 

discussões sobre os problemas e potencialidades locais, bem como esclarecimentos acerca 

da participação de tais municípios no consórcio. 

A principal justificativa para a criação do consórcio foi a redução da importação 

de alimentos de outros estados para a capital. A perda de oportunidade do produtor rural 

maranhense chamou a atenção dos gestores municipais. Segundo o Secretário da Sempab, 

Léo Costa, a maioria dos hortifrutigranjeiros consumidos nas feiras e mercados de São Luís 

provém de São Paulo e de estados do Nordeste. Isso acontece principalmente por que o 

produtor maranhense não consegue manter uma produção sistemática, capaz de abastecer 

feiras e mercados durante todo o ano. A produção é geralmente sazonal, o que dificulta uma 

oferta regular desses produtos e o acesso desses produtores ao mercado. 

Em setembro de 1997, na oportunidade os prefeitos assinaram o termo de 

compromisso para a criação do consórcio e discutiram sobre seu estatuto. Além disso, os 

prefeitos receberam a proposta que deveria ser encaminhada às respectivas Câmaras 

http://www.ibam.org.br/
http://www.ibam.org.br/


 

 

 

                  

Legislativas Municipais a fim de solicitarem autorização destas para participarem do 

consórcio. Desta forma, em 13 de outubro de 1997 através do “Pacto da Produção e 

Abastecimento” foi oficialmente fundado o Consórcio Intermunicipal de Produção e 

Abastecimento (CINPRA), com o lema “Prefeituras Unidas Ajudando o Maranhão a 

Produzir”. Composto, inicialmente, pelos municípios: Axixá, Cantanhede, Coroatá, Humberto 

de Campos, Morros, Matões do Norte, Pirapemas, Presidente Juscelino, Rosário, Santa 

Inês, São João Batista, São Luís e Vitória do Mearim, autorizados previamente pelas 

respectivas câmaras de vereadores. Na ocasião foi eleito como presidente o prefeito de São 

Luís, Jackson Lago e como vice, o prefeito de Santa Inês, Waldivino Cabral.  

O Consórcio foi organizado em torno de três objetivos principais, que são: a) 

representar o conjunto dos municípios que o integram, em assuntos de interesses comuns, 

perante quaisquer outras entidades, especialmente perante às demais esferas 

constitucionais do governo; b) planejar, adotar e executar programas para garantir a 

melhoria da produção e do abastecimento, contribuindo desta forma, para geração de 

trabalho e de renda nos municípios consorciados; c) implementar políticas que possibilitem a 

qualificação, requalificação e o desenvolvimento de habilidades de produtores, sua famílias 

e técnicos. (Estatuto do Consórcio). 

A ideia era fortalecer os programas de produção de hortifrutigranjeiros, de 

geração de trabalho e renda, e a criação de uma economia regional de exportação destes 

produtos. Para alcançar esses objetivos o CINPRA poderia adquirir os bens necessários, 

firmar convênios, contratos e acordos de qualquer natureza, receber auxílios, contribuições 

e subvenções de outras entidades e órgãos do governo e do setor privado; poderia ainda 

prestar serviços aos seus associados, dentro de seus objetivos, fornecendo inclusive, 

recursos humanos, materiais e financeiros. (Estatuto do Consórcio, Cap. III) 

O CINPRA se propõe ao planejamento de ações conjuntas, a fim de possibilitar a 

municipalização da agricultura, reduzir a importação de produtos básicos, aumentar a 

segurança alimentar, fixar o homem no campo, diversificar a cesta de bens produzidos, 

elevar a produtividade da terra e possibilitar a geração de emprego e renda, reduzindo 

dessa forma a pobreza rural. 

Com o desmonte dos órgãos públicos de planejamento, pesquisa, fomento, 

assistência técnica e extensão rural , como parte das reformas pelas quais passou o Estado 

brasileiro no início da década de 1990, tivemos a extinção, já no ano de 1990, das empresas 

federais de prestação de serviços de assistência técnica rural, responsáveis pela 

transferência de tecnologia para o meio rural. Em março de 1990 a Empresa Brasileira de 

Assistência Técnica e Extensão Rural (Embrater) foi extinta, no mesmo ano foi também 

extinto o Sistema Brasileiro de Assistência Técnica e Extensão Rural (Sibrater). 



 

 

 

                  

Com a extinção desses órgãos cada estado passou a ser responsável pelos 

serviços de assistência técnica e extensão rural. No Maranhão, a empresa responsável pela 

pesquisa agropecuária era a EMAPA e pela extensão rural a EMATER. Mas, com a reforma 

administrativa implementada no estado em 1997, os dois órgãos foram extintos juntamente 

com a secretaria estadual de agricultura, que passou a ser apenas um departamento da 

gerência de qualidade de vida, tornando ainda mais frágil o sistema de assistência técnica 

rural maranhense.  

É nesse contexto que surge o CINPRA, como uma forma de preencher o vazio 

deixado pelos poderes federal e estadual, e uma vez que os municípios são extremamente 

pobres e dependentes das transferências intergovernamentais, a cooperação intermunicipal 

é uma saída para assegurar à população a prestação dos serviços públicos. 

 

 

2.1 As principais ações do Cinpra 

 

 

A atuação do consórcio teve como base o desafio de articular as políticas de 

produção e abastecimento que garantissem o abastecimento local, viabilizem a 

comercialização dos produtos excedentes para o abastecimento regional, nacional e 

priorizassem o modelo sustentável de agricultura em regime de economia familiar de modo 

a transformar o modo tradicional de fazer política no nível local, bem como na interlocução 

responsável com as demais esferas de governo e agentes sociais.  Segundo Costa (2005) a 

atuação do consórcio se dá em torno de três eixos: a cooperação intermunicipal, a 

municipalização da agricultura e a profissionalização de jovens e adultos do meio rural. 

Vejamos: 

 Cooperação Intermunicipal  

A cooperação entre os municípios consorciados se faz necessária porque um 

município isolado não consegue resolver todos os problemas no sentido de prestar a 

população os serviços de sua responsabilidade, uma vez que inúmeros problemas são 

comuns a vários municípios. A cooperação induz à racionalidade nos gastos, além de 

melhorar a representatividade dos municípios juntos às demais esferas da federação. Os 

municípios menores e mais pobres isoladamente não conseguem realizar muita coisa em 

termos de políticas públicas articuladas com instituições de prestígio nacional e 

internacional. Essa união visa, portanto, o estudo conjunto de alternativas e a articulação 

dos municípios envolvidos com outras instituições que forneçam meios de viabilizar 

soluções para os problemas dos municípios. 



 

 

 

                  

 Municipalização da Agricultura  

Um dos objetivos do CINPRA é fazer com que o município se torne protagonista 

em suas ações em contraposição ao clientelismo político, à centralização de decisões. 

Como os municípios sempre dependeram do governo estadual no serviço de assistência 

técnica agrícola, nunca houve uma estrutura para tal no nível municipal. Assim, seria 

necessário começar desde o início, com a contratação de um secretário e de uma equipe de 

técnicos. Neste caso, o foco do trabalho do Consórcio é o de sensibilização e 

convencimento junto aos gestores municipais para que montem e apoiem continuamente 

equipes técnicas locais através do fortalecimento de suas secretarias municipais de 

agricultura.  

O CINPRA considera que há um espaço e uma necessidade de atuação mais 

incisiva dos municípios sobre o desenvolvimento das cadeias produtivas e das 

potencialidades locais, portanto, fazer com que a agricultura seja uma política 

descentralizada, como já acontece com a saúde e a educação, é um dos objetivos do 

consórcio, pois a municipalização da agricultura no Maranhão pode ser uma alternativa para 

se reverter o quadro de desmantelamento das instituições públicas ligadas ao 

desenvolvimento rural de que foram vítimas os órgãos estaduais de pesquisa e extensão 

rural, extintos desde 1997. "O processo está estimulando a estruturação dos municípios 

para ocupar essa lacuna. As prefeituras estão criando secretarias de agricultura, que 

contratam agrônomos e veterinários para desenvolver planos locais de extensão rural", 

conta Léo Costa (apud GIANNOCARO; BASTOS, 2005). 

 Profissionalização de Jovens e Adultos do meio rural  

A profissionalização de jovens e adultos do meio rural é o terceiro eixo de 

atuação do CINPRA. Para que haja uma evolução do meio e uma agricultura de futuro é 

preciso contar com novos agricultores, mais preparados tecnicamente, mais instruídos, com 

visão mais ampla das cadeias produtivas e da evolução das profissões do campo e das 

cidades da região. A Pedagogia da Alternância, criada, desenvolvida e refinada pelo 

movimento dos agricultores da França, desde 1935 até os dias atuais, é a aposta do 

CINPRA para completar esse tripé do desenvolvimento sustentável do meio rural e da 

própria região.  

Esse modo de conduzir o consórcio buscou o fortalecimento das secretarias de 

agricultura dos municípios consorciados na elaboração, encaminhamento e 

acompanhamento de projetos de expansão e diversificação da produção; aproximar os 

municípios das grandes instituições de pesquisa e tecnologia; sensibilizar e desenvolver 

talentos humanos, quer sejam técnicos, instituições, produtores, líderes ou dirigentes 

políticos voltados para a questão da agropecuária; valorizar a agricultura e o mundo rural 



 

 

 

                  

como espaço capaz de gerar empregos, aumentar a renda e a qualidade de vida das 

populações; inscrever a agricultura, no rol de políticas públicas municipais ampliando 

gradativamente sua influência sobre a consciência coletiva e os orçamentos da região. 

Apesar de o consórcio não ser um órgão executor, seu modo de 

operacionalização se deu, basicamente, através do desenvolvimento de vitrines 

tecnológicas, por meio de projetos pontuais implantados nos municípios que se 

dispusessem a ceder o pessoal necessário a manutenção desses projetos. Os projetos 

destinam-se tanto à produção agrícola, com a introdução de novas modalidades de plantio, 

quanto à criação animal, como o projeto de caprinocultura. 

Houve também projetos relacionados ao aumento da produtividade das roças 

por meio da utilização de técnicas mais eficazes, como o projeto da mandioca. Além desses, 

a atuação do consórcio em projetos de fruticultura, cultivo de flores tropicais e na 

profissionalização de jovens e adultos da área rural, além de ofertar cursos, assistência 

técnica e facilitar o acesso a recursos necessários a implementação de diversos 

empreendimentos através da articulação com as instituições financeiras e de pesquisa.  

Os primeiros anos de funcionamento do Cinpra, 1997 a 2003, foram os anos da 

pujança do consórcio, período em que implementou vários projetos, ganhou visibilidade e 

induziu a formação de novos consórcios já o período 2004 a 2010, marcou a decadência do 

consórcio, devido principalmente, a irregularidade das contribuições ao consórcio por parte 

do município de São Luís. Como a população e o orçamento de São Luis são maiores do 

que os dos outros municípios participantes, São Luís acaba contribuindo com consórcio em 

termos absolutos, pois o valor dos seus 0,5% do FPM que deveria ser repassado ao 

Consórcio é bem maior que o dos outros membros consorciados.  

Acontece que essa política só funcionou bem enquanto esteve na prefeitura de 

São Luís o Dr. Jackson Lago, pois desde sua saída da prefeitura de São Luís em 2002 para 

concorrer ao governo do estado, quando assumiu a prefeitura, Tadeu Palácio, sendo depois 

releito em 2004, os repasses ao consórcio só ocorreram de maneira regular até que o 

Secretário de Fazenda do município de São Luís fora substituído. 

O Dr. Léo Costa já havia deixado a pasta da secretaria de agricultura do 

município de São Luís, e passou a assumir no CINPRA o cargo de Diretor técnico, o filósofo 

Manoel Junior Lobo assumiu a Secretaria executiva, tendo o prefeito de São Luís, Tadeu 

Palácio à frente da presidência do consórcio, que apesar de na época ser do mesmo partido 

do Dr. Jackson Lago, e de ter recebido um prêmio em Brasília do SEBRAE - Nacional em 

2003, (Prefeito Empreendedor – Prêmio Mário Covas) através do consórcio, ainda assim, o 

tema da agricultura não se torna prioridade no governo de Tadeu Palácio. Contudo, com a 

substituição do secretário da fazenda municipal, Sr. Aziz, por outro gestor, os repasses se 



 

 

 

                  

tornaram cada vez mais irregulares o que inviabilizou várias ações do consórcio culminando 

com a inadimplência também dos outros municípios consorciados, o que vai culminar no 

fechamento das atividades do consórcio em 2010.  

Um dos projetos que sempre foi vitrine para o consórcio, a Casa Familiar Rural, 

foi gradualmente incorporada à secretaria de educação do município de São Luís (SEMED) 

e transformada em uma escola normal. O polo de horticultura orgânica de Anajatiua foi 

abandonado juntamente com o polo de propagação rápida de mandioca da UEMA. 

Um ponto importante a destacar é que mesmo quando o Dr. Jackson Lago 

assume o Governo do Estado (janeiro de 2007 a abril de 2009), e o CINPRA parece ter os 

meios para retomar a pujança dos cinco primeiros anos de sua fundação, que o idealizador 

do consórcio agora é o governador do estado do Maranhão. Ainda assim, o Consórcio não 

consegue entrar na agenda do governo estadual. Enquanto governador, Jackson Lago, não 

dá a mesma importância ao Consórcio que quando foi prefeito de São Luís. 

Em uma das reuniões do Consórcio, realizada em março de 2007, com a 

presença de vários prefeitos e secretários de agricultura municipais, os representantes do 

CINPRA (Diretor técnico, Léo Costa), entregaram ao governador na época, Dr. Jackson 

Lago, uma carta onde enumeravam uma série de sugestões para fomentar a agricultura no 

estado e propunham a construção de uma política estadual de municipalização da 

agricultura, no sentido de consolidar as atividades dos consórcios intermunicipais no Estado 

e fortalecer o segmento da agricultura. 

Uma das principais reivindicações que naquele documento era a instituição de 

um fundo estadual da municipalização da agricultura, que viria a captar apoio financeiro, 

material e institucional das esferas de poder através de diferentes organismos de fomento. 

Além disso, reivindicavam apoio às secretaria municipais de agricultura, dotando-as da 

estrutura necessária a prestação de serviços aos produtores rurais. Jackson Lago se 

comprometeu em analisar e se empenhar na execução de boa parte das reivindicações que 

contavam daquele documento. 

Contudo, as reivindicações não foram atendidas, e o governador foi obrigado a 

deixar o governo estadual em abril de 2009, quando assumiu o governo do estado a 

segunda colocada nas eleições de 2006, Roseana Sarney. 

O consórcio fecha em 2010 e ensaia um retorno em 2013, em uma tentativa de 

retomar as atividades com o vice-prefeito de São Luís, Roberto Rocha, como presidente do 

consórcio, depois de uma alteração no estatuto do consórcio para permitir a eleição de um 

vice-prefeito para a presidência do Consórcio, tendo o prefeito de São Luís, Edivaldo 

Holanda Jr., como primeiro vice-presidente e o Dr. Léo Costa, agora prefeito de 



 

 

 

                  

Barreirinhas, como segundo vice-presidente. Contudo, o Consórcio ainda não retomou 

nenhuma de suas atividades.  

 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Em várias áreas se observa a atuação dos consórcios públicos como 

possibilidade da ampliação de prestação de serviços públicos por parte dos municípios mais 

pobres ou mais dependentes das transferências intergovernamentais. Entendemos que 

esses consórcios inserem-se no contexto das políticas públicas como novos arranjos 

institucionais, possibilitando a ampliação ou reconstrução da esfera pública e a 

democratização da gestão e das próprias políticas públicas. 

As oportunidades abertas através das experiências de cooperativismo apontam 

para a construção de uma consciência coletiva sobre a necessidade de se enfrentar um 

problema que é comum a muitos municípios. Nesse sentido, o CINPRA se destaca como 

uma experiência interessante que trouxe ganhos para os municípios, no sentido de trazer 

para a agenda dos municípios a discussão sobre a importância da agricultura, ainda que 

momentaneamente.  

Apesar dos constrangimentos pelos quais passou o CINPRA, essa experiência 

trouxe um aprendizado para a cooperação no Maranhão, pois mostra, principalmente, que 

os municípios juntos podem acessar um conjunto de informações e um conjunto de práticas 

culturais que os municípios pequenos sozinhos teriam muitas dificuldades de acessar e 

mostra que é possível apoiar o desenvolvimento de baixo para cima, tendo a região como 

unidade de planejamento e execução de ações (LACZYNSKI, 2012).  

Isso demonstra o protagonismo dos municípios ante o clientelismo político, 

característico no Maranhão, ou seja, um dos legados deixados pela experiência do 

consórcio foi a cooperação entre os municípios, a possibilidade de traçar estratégias de 

desenvolvimento pautado em regime de colaboração como forma de superar os desafios 

impostos pelo processo de descentralização de políticas públicas pelas quais passou o 

Brasil a partir da década de 1980. 

O consórcio também foi importante para o fortalecimento da cooperação 

intermunicipal no Maranhão. Sabemos que antes da constituição do CINPRA não havia 

outras experiências desse tipo, mesmo que o CINPRA não venha mais atuando como o 

fazia nos primeiros anos de sua fundação, mas a replicação da ideia ficou, inclusive em 

outras áreas, como o turismo, por exemplo, o consórcio Rotas das Emoções.  



 

 

 

                  
Constata-se que a importância do CINPRA não pode estar atrelada apenas a 

metas numéricas, pois se não houve sucesso quanto ao aumento de produção ou da 

produtividade, ou da diversificação da cesta de produtos produzidos pelos municípios 

consorciados, verificamos que o consórcio tem importância por si mesmo, pois é uma forma 

nova de articulação entre entes públicos, cuja natureza de articulação intermunicipal e a 

criação de uma nova arquitetura institucional promovida visa a superação da pobreza, além 

do fortalecimento político dos municípios envolvidos.  
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