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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MICRORRGIÃO DA SERRA GERAL DE MINAS, PARA 

ALTERAÇÃO DOS SEUS ESTATUTOS. 

Aos trinta e um dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e quatorze, de nove horas e trinta 

minutos às treze horas, no Auditório da Associação Comercial e Industrial de Janaúba - ACIJAN, 

situada na Avenida do Comércio, número vinte e sete, centro, na cidade de Janauba foi 

realizada a Assembléia Geral Extraordinária de Prefeitos e representantes dos municípios 

consorciados do Consorcio UNIÃO DA SERRA GERAL, para aprovação e homologação das 

propostas de alteração do Estatuto do Consorcio. Participaram da assembléia os seguintes 

representantes dos municípios: Hélio Pinheiro da Cruz Junior (Presidente do 

Consorcio/Prefeito de Catuti), Yuji Yamada (Prefeito de Janaúba), Enoch Vinicius Campos de 

Lima (Prefeito de Jaíba), Raul Alves da Rocha (Prefeito de Nova Porteirinha), Marilza Pereira 

de Souza Mendes (Vice-Prefeita de Nova Porteirinha), Wagner Danilo Mendes Teixeira 

(Prefeito de Serranópolis de Minas), Eujácio da Soledade Rodrigues (Prefeito de Pai Pedro), 

Generino Sales Pinto (Prefeito de Mato Verde), Alberto Rodrigues Muniz (Secretario de 

Agricultura de Espinosa), Carlos Eduardo Vilaça (Chefe de Gabinete de Monte Azul), Ademar 

José Silva Filho (Representante de Riacho dos Machados), José Antônio Mendes Costa 

(Assessor do Consorcio), Dinilton Pereira da Costa (Superintendente do Consorcio), Maverson 

Leão (Assessor Jurídico do Consorcio), João Ronaldo da Silva (Secretario de Agricultura e Meio 

Ambiente de Nova Porteirinha), José Claudio Viana de Azevedo (Secretario de Agronegócios de 

Janaúba), Rogério G. de Aguiar (Assessor da Prefeitura de Jaíba), Marcos Aurélio Amorim 

(Assessor da Prefeitura de Jaíba), José Rubens Teixeira (Secretario de Agricultura de Catuti), 

José Tibúrcio de Carvalho Filho (Convidado), e Horácio Cristo Barbosa (Coordenador de 

Projetos do Consorcio UNIÃO DA SERRA GERAL). Constatado o quórum necessário, os 

trabalhos foram iniciados, em segunda convocação às dez horas, pelo Superintendente do 

Consórcio, Sr. Dinilton Pereira da Costa, que promoveu uma apresentação dos participantes e 

falou da importância e dos motivos que tornaram necessárias as alterações a serem feitas no 

estatuto da entidade. Em seguida o Assessor Jurídico do consórcio, Dr. Maverson Leão, com 

uso de data show, apresentou todos os pontos do estatuto a serem alterados, justificando que 

as alterações são necessárias para dar condições ao consórcio de ampliar sua atuação e poder 

oferecer diversos serviços aos municípios consorciados. Dentre as alterações propostas, o 

estatuto disciplinará o funcionamento das coordenadorias regionais criadas em assembléia de 

prefeitos realizada no dia 26 de novembro de 2013, sendo: Coordenadoria Regional de Defesa 

Civil, Coordenadoria Regional de Urbanismo e Cultura, Coordenadoria Regional de Meio 

Ambiente e Coordenadoria Regional de Vigilância Sanitária.  As alterações permitirão também 

ampliar a atuação do Consórcio junto aos municípios nas áreas de transporte e obras públicas, 

educação, esporte, lazer e turismo, cultura, desenvolvimento rural, desenvolvimento social, 

defesa social, desenvolvimento econômico e amparo jurídico. Outras melhorias no texto foram 

apresentadas quanto aos contratos de rateio, ingresso de novos municípios, suspensão e 
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exclusão de municípios e a formalização de contratos de rateios específicos e contratos de 

programas, outros contratos e convênios. Após a apreciação do texto apresentado, o 

Presidente do Consórcio e Prefeito de Catuti, Sr. Hélio Pinheiro da Cruz Júnior colocou-o em 

votação, sendo aprovado por unanimidade.  O estatuto alterado fará parte desta ata como 

anexo. Após o cumprimento da pauta, a pedido do Prefeito de Janauba, Sr. Yuji Yamada, foi 

aberto um espaço para tratar sobre dificuldades dos municípios diante das adversidades 

climáticas que ocorrem na região, como a má distribuição das chuvas. Foi citado que já 

estamos no quarto ano consecutivo sem condições de produção de sequeiro na agricultura 

regional, pois, alem da escassez de chuvas, as precipitações anuais têm ocorrido de forma 

concentrada em espaços de menos de sessenta dias, entre os meses de novembro e 

dezembro. A palavra foi concedida ao convidado, Técnico da Cooperativa dos Pequenos 

Produtores de Catuti, Sr. José Tiburcio de Carvalho Filho, que apresentou dados da situação 

hídrica da região, mostrando que, com um acréscimo de cinqüenta milímetros de chuvas nos 

meses de Janeiro e fevereiro, haveria uma redução significativa nas perdas das lavouras. 

Tiburcio disse que nestes meses as nuvens aparecem e se dissiparam ou são levadas pelo 

vento, situação que vem ocorrendo sempre. Informou que existe tecnologia para fazer chover 

a partir destas nuvens. Em seguida apresentou um vídeo sobre, “como fazer chover”, onde a 

Sra. Mjory Imai, mostra um projeto desenvolvido em São Paulo que, com pulverizações nas 

nuvens, é possível fazê-las precipitar. Após a apresentação do vídeo foi comentado que a 

tecnologia é eficaz, mas os custos são elevados, e que é necessário apoio financeiro e político 

do Governo do Estado e do Governo Federal, pois os municípios não têm condições de investir 

sozinhos nesta alternativa. Yuji Yamada comentou que esteve recentemente com 

representantes do Governo do Estado, mas não conseguiu sensibilizá-los. Disse que é preciso 

uma mobilização maior, com abrangência regional, e que com o Consorcio Intermunicipal 

liderando o movimento será maior a possibilidade de êxito nesta empreitada. O Coordenador 

de Projetos do Consorcio, Sr. Horacio Cristo comentou que a iniciativa é muito importante, 

mas deve estar integrada as outras tecnologias de convivência com o semiárido, como a 

retomada do projeto de construção de barraginhas e a continuidade da construção de 

cisternas de captação de água de chuva para consumo humano. Depois de discutido o assunto 

ficou determinado que uma equipe intermunicipal fizesse contato com a empresa que detém a 

tecnologia, para trazê-los na região para uma palestra com presença de políticos, empresários 

e agricultores. Não havendo nada mais a tratar o Presidente encerrou a Assembléia, às treze 

horas. Para registrar, eu, Horácio Cristo Barbosa, lavrei a presente ata, que será assinada por 

mim, pelo presidente e quem mais se interessar. A este documento será anexada a lista de 

presença com as assinaturas. 

Hélio Pinheiro da Cruz Junior 
Presidente UNIÃO DA SERRA GERAL 

Horácio Cristo Barbosa 
Coordenador de Projetos UNIÃO DA SERRA GERAL 
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