UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA MÉDIA SOROCABANA
Consórcio Público Intermunicipal

DECLARAÇÃO
A

UNIÃO

DOS

MUNICÍPIOS

DA

MÉDIA

SOROCABANA-UMMES, fica na região sudoeste do estado de São Paulo, e é conhecida
como Média Sorocabana, por causa das antigas linhas férreas que ali funcionavam, além de
ser reconhecida pelas virtudes ímpares no cenário econômico em desenvolvimento,
interligados ao potencial turístico e projeção econômica dos últimos anos associada às
práticas de sustentabilidade ambiental, social e cultural garantindo protagonização nacional
e internacional, que culminou com a integração cada vez maior entre as cidades. Nesse
contexto, em 1994, foi fundada a UMMES reunindo um grupo, inicialmente, de 13 cidades
estratégicas da região.
O Consórcio da União dos Municípios da Média
Sorocabana - UMMES se demonstra como uma união de forças, sem bandeira partidária
que se sobressaia, o que favorece os projetos de mobilidade, saúde, esporte, agricultura,
turismo, educação e demais para promover o progresso regional.
Atualmente a UMMES é composta pelos Municípios
de ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA, ALVINLÂNDIA, AREIÓPOLIS, BERNARDINO DE
CAMPOS, CAMPOS NOVOS PAULISTA, CANITAR, CHAVANTES, ESPÍRITO SANTO DO
TURVO, IBIRAREMA, IPAUSSU, OCAUÇU, ÓLEO, OURINHOS, PIRAJU, RIBEIRÃO DO
SUL, SALTO GRANDE, SÃO PEDRO DO TURVO, SANTA CRUZ DO RIO PARDO,
TIMBURI e VERA CRUZ. A UMMES responde por uma região que conta com mais de
304.999 mil habitantes distribuídos em uma área superior a 500 km².
Além disso, a UMMES é a entidade que representa a
região turística Angra Paulista, uma região chancelada pela ONU, através do projeto Angra
Doce, que busca aplicação da agenda 2030 em toda sua cobertura.
Os municípios da UMMES são integrantes do
programa Cidades da ONU e do Programa Nações Unidas para o Pacto Global (PNUD),
para tanto, foram criados cinco câmeras temáticas (educação, turismo, meio ambiente,
agricultura,

patrulha

mecanizada

e

saúde)

para

execução

dos

objetivos

de

Desenvolvimento Sustentável, e em decorrência deste, nasceu o projeto UMMES
Desenvolve, que trabalha continuamente com os seguimentos turísticos da região e
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agricultura familiar para fomento e desenvolvimento econômico, tanto municipal, como
regional, em parceria com o SEBRAE, SENAR e municípios integrantes.
Em cima dessas informações, DECLARAMOS QUE
os municípios integrantes da UMMES (ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA, ALVINLÂNDIA,
AREIÓPOLIS, BERNARDINO DE CAMPOS, CAMPOS NOVOS PAULISTA, CANITAR,
CHAVANTES, ESPÍRITO SANTO DO TURVO, IBIRAREMA, IPAUSSU, OCAUÇU, ÓLEO,
OURINHOS, PIRAJU, RIBEIRÃO DO SUL, SALTO GRANDE, SÃO PEDRO DO TURVO,
SANTA CRUZ DO RIO PARDO, TIMBURI e VERA CRUZ), participam continuamente do
processo de desenvolvimento regional sustentável, com projetos em andamento nas áreas
de:
 Educação: Desenvolvimento de plano regional
sobre primeira infância;
 Turismo: Planejamento Estratégico Regional
para Desenvolvimento da RT ANGRA PAULISTA (aplicação da agenda 2030);
 Meio ambiente: Aplicação de educação ambiental
sustentável nas escolas dos municípios integrantes;
 Agricultura:
Formalização,
Capacitação
E
Fomento da Agricultura Familiar (compras regionalização e Desenvolvimento Rural);
 Patrulha Mecanizada: Atendem 20 municípios,
com mais 35.000 Quilômetros de estradas rurais, mais de 11.000 propriedades rurais,
que desde sua criação atua no apoio aos produtores rurais ao longo de parte da
região do centro Oeste Paulista, especialmente aos pequenos e médios produtores
rurais.
 Saúde: Operacionalização do SAMU Regional
Ourinhos.
Por fim, a UMMES além de ser um ente para
articulação, é também um ente de avaliações, planejamentos e empreendimento de
soluções regionais, que vem se intensificando ao longo do tempo, ganhando mais força e
produzindo resultados efetivos para os moradores das cidades participantes.

Santa Cruz do Rio Pardo-SP, 04 de agosto de 2021.

SERGIO GALVANIN GUIDIO FILHO
Presidente UMMES
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