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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DOS PREFEITOS DO CONSORCIO 

INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA MICRORREGIÃO DA SERRA GERAL 

DE MINAS – UNIÃO DA SERRA GERAL, REALIZADA NO SALÃO DE EVENTOS DO GORUTUBA PARK 

HOTEL EM JANAUBA MG NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2012. 

Aos nove dias do mês de janeiro do ano de dois mil e doze, no salão de eventos do Gorutuba 

Park Hotel, na cidade de Janauba, de nove horas e trinta minutos às treze horas, foi realizada a 

Assembléia Geral Extraordinária de Prefeitos dos Municípios da Microrregião da Serra Geral de 

Minas convocada conforme edital 005/2011, para deliberação sobre a seguinte pauta: 

aprovação da entrada no Consorcio dos municípios: Pai Pedro e Porteirinha; aprovação do 

Estatuto do Consorcio; aprovação do Orçamento 2012; e outros assuntos de interesse dos 

prefeitos. Participaram da Assembléia os seguintes representantes dos municípios: José 

Benedito Nunes Neto (Prefeito de Janaúba); João Alves Miranda (Prefeito de Espinosa); Beatriz 

Fagundes Alves (Prefeita de Mato Verde); Nicanor Soares Pereira (Prefeito de Pai Pedro); 

Wilton Leite Madureira (Prefeito de Verdelândia); Domingos Ferreira de Souza (Prefeito de 

Gameleiras); Hélio Pinheiro da Cruz Junior (Prefeito de Catuti); Haroldo Gonçalves Dias 

(Representante do Prefeito de Monte Azul); Wagner Danilo Mendes Teixeira (Representante 

do Prefeito de Serranópolis de Minas); Valdemir Teixeira Barbosa (Secretario de Agricultura de 

Monte Azul); Aldemir Fernando Martins (Assessor da Prefeitura de Mato Verde); José Rubens 

(Secretario de Agricultura de Catuti); e Horacio Cristo Barbosa (Superintendente do Consorcio).  

O Superintendente do Consorcio, Horacio Cristo Barbosa, em segunda convocação, fez a 

chamada dos presentes, e constatado o quorum necessário convidou os prefeitos e 

representantes para ocuparem suas cadeiras. O Presidente do Consorcio, José Benedito Nunes 

Neto deu inicio aos trabalhos, cumprimentou a todos e fez a leitura da pauta. Em seguida 

colocou a palavra a disposição dos prefeitos para apresentação de eventuais moções de 

censura. Não havendo nenhuma moção de censura, foi dada continuidade ao evento para 

deliberação sobre a admissão dos municípios de Pai Pedro, Porteirinha e Gameleiras. O 

Superintendente comentou que os municípios de Pai Pedro e Porteirinha já tinham solicitada a 

sua admissão na ultima assembléia realizada no dia 13 de dezembro de 2011, o que foi 

aprovado, mas que nesta assembléia a decisão seria referendada. Na oportunidade o Prefeito 

de Gameleiras, Domingos Ferreira de Souza, solicitou a admissão do seu município. Horacio 

reforçou a informação que, conforme o Contrato de Consorcio, no seu parágrafo 3º da 

CLAUSULA 2ª, a ratificação, pelo município subscritor do Protocolo de Intenções, realizada 

após dois anos da subscrição somente será válida após homologação pela Assembléia Geral do 

Consórcio. Desta forma, portanto os municípios admitidos nesta assembléia deverão 

primeiramente ratificar o protocolo de intenções, através de Lei Municipal a ser aprovada pela 

Câmara Municipal de cada ente. O Prefeito de Espinosa sugeriu que a assembléia aprove a 

admissão de todos os municípios subscritores do protocolo de intenções que ainda não fazem 

parte do consorcio, e que na próxima assembléia, após aprovação das leis municipais seja 

homologada a adesão definitiva. A proposta foi aprovada por unanimidade, e ficou 

determinado que o Presidente fizesse contato com os prefeitos e que o Superintendente 

encaminhe a documentação necessária para concretização do processo. Dando continuidade a 



 

 
 

Praça Dr. Rockert, 92 – centro – Janaúba MG – CEP: 39.440-000 / Tel.: 038.9138.4695 

E-mail: uniaodaserrageral@gmail.com  
 

2 
 

assembléia foi iniciada a discussão sobre o orçamento do consorcio para o ano de 2012. 

Atendendo sugestão do Diretor Financeiro, João Miranda, foi elaborada uma tabela com a 

estimativa de custos fixos mensais do consorcio. A partir da estimativa de despesas foi criada 

uma tabela com a proposta de mensalidades que depois de discutida foi aprovada por 

unanimidade. A tabela aprovada fará parte desta ata como anexo I. Em seguida foi iniciada a 

apresentação e discussão do estatuto. O Superintendente foi fazendo a apresentação da 

minuta, que capitulo por capitulo foi sendo discutido ajustado a aprovado. Ficou definido que 

o estatuto aprovado seja enviado para todas as prefeituras consorciadas para apreciação do 

jurídico antes de ser registrado em cartório. Na seqüência o Superintendente fez uma 

apresentação sobre os projetos conquistados pelo consorcio, conforme descrito a seguir: 

Projeto CISTERNAS DE PLACA: convenio assinado com o Ministério do Desenvolvimento Social 

para construção de 2.300 cisternas nos municípios oficialmente consorciados. Está 

dependendo do deposito das contrapartidas dos municípios de Nova Porteirinha, Serranópolis 

de Minas e Monte Azul, para que o MDS faça a liberação dos recursos no valor de R$ 

3.948.864,39. Projeto INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL DE BOVINOS: Aprovado e empenhado pelo 

MDA para aquisição de 16 Kits de inseminação e 16 motocicletas, que irão beneficiar os 16 

municípios do Território Serra Geral. Valor empenhado: R$ 247.296,00. Projeto KIT ESCOLA 

PNAE: Aprovado e empenhado pelo MDA para aquisição de 86 kits de eletrodomésticos (fogão 

industrial 6 bocas, freezer horizontal, refrigerador vertical, e liquidificador industrial) para 

escolas municipais rurais que participam do PNAE. Valor empenhado: R$ 579.172,16. Projeto 

BENEFICIAMENTO DE MAMONA: Aprovado e empenhado pelo MDA para aquisição de 10 

maquinas de descascar mamona. Valor empenhado: R$ 195.804,00. Projeto CAMINHÃO com 

baú refrigerado: Aprovado e empenhado pelo MDA. Valor: R$ 207.400,00. Foi mostrado aos 

presentes, o e-mail recebido da CAIXA FEDERAL, informando que os projetos aprovados pelo 

MDA não foram ainda contratados devido a vários municípios estarem com pendências no 

CAUC. Foi sugerido que o presidente faça contato com a CAIXA e com o MDA solicitando prazo 

para que os municípios regularizem a situação. O prefeito de Pai Pedro, Sr. Nicanor pediu para 

colocar em discussão a situação relativa às colheitadeiras de sorgo granífero conquistadas 

através do Território da Serra Geral. Foi informado que os municípios de Catuti e de Monte 

Azul adquiriram duas maquinas cada um, para servir também aos municípios de Pai Pedro e 

Gameleiras, mas que até o momento estes últimos não puderam ser beneficiados. Foi 

argumentado que um município não pode prestar serviço em outro município e nem pode 

fazer doação do patrimônio. Foi sugerido que Catuti e Monte Azul transfiram uma maquina 

cada para o Consorcio, através de contrato de cessão de uso, pois o consorcio poderá prestar o 

serviço aos outros municípios. A proposta foi aprovada pelos presentes, e ficou determinado 

que o Superintendente providenciasse os documentos necessários para cumprimento da 

decisão. Concluída a pauta, e satisfeitos todos os presentes, o presidente encerrou a 

assembléia às treze horas, e nada mais havendo a tratar, eu Horacio Cristo Barbosa, 

Superintendente do Consorcio lavrei a presente ata que será assinada por mim, pelo 

Presidente e por todos que se interessarem. 

 


