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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MICRORREGIÃO DA SERRA GERAL DE MINAS, 

REALIZADA EM JANAUBA, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2014, PARA DISCUSSÃO E APROVAÇÃO 

DO ORÇAMENTO ANUAL. 

Aos sete dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e quatorze, de nove horas e trinta 

minutos as quatorze horas, no Auditório da ACIJAN, localizado na Avenida do Comércio, 

número vinte e sete, segundo andar, na cidade de Janauba, foi realizada a Assembléia Geral 

Extraordinária do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Microrregião 

da Serra Geral de Minas – UNIÃO DA SERRA GERAL, conforme Edital de Convocação para 

cumprir a seguinte pauta: 1- Abertura. 2- Apresentação de eventuais moções de censura. 3- 

Discussão e aprovação do orçamento para dois mil e quatorze (Definição dos valores a serem 

repassados pelos municípios no exercício de 2014). 4- Informações sobre o projeto de 

construção de cisternas de placas. 5- Informações e negociação sobre a capacitação para 

elaboração dos planos municipais de saneamento básico. 6- Outros assuntos de interesse dos 

prefeitos. Participaram da assembléia, conforme lista de presença anexa, os seguintes 

representantes dos municípios consorciados: Helio Pinheiro da Cruz Junior (Prefeito de Catuti), 

Wagner Danilo Mendes Teixeira (Prefeito de Serranopolis de Minas), Generino Sales Pinto 

(Prefeito de Mato Verde), Eujácio da Soledade Rodrigues (Prefeito de Pai Pedro), Raul Alves da 

Rocha (Prefeito de Nova Porteirinha), Clarindo José de Oliveira (Secretario Municipal de 

Agricultura de Gameleiras), Carlos Eduardo Vilaça (Chefe de Gabinete da Prefeitura de Monte 

Azul), José Claudio Viana de Azevedo (Secretario Municipal de Agronegócios de Janauba), 

Alberto Rodrigues Muniz (Secretario de Agricultura de Espinosa), Simone Martins Xavier 

(Representante do Prefeito de Jaíba), Roberto Ferreira dos Santos (Secretario de Agricultura 

de Monte Azul), Frederico Camargo Costa (Secretario Agricultura de Mato Verde), Reinaldo de 

Freitas Neves (Vereador de mato Verde), Domingos de Oliveira (Vereador de Mato Verde), 

Silvio da Paixão Silva (Vereador de Mato Verde), Francisco José Dias (Assessor da Prefeitura de 

Gameleiras), Joaquim Antunes de Souza (Presidente do CMDRS Catuti), Danilo Tolentino 

Salviola (Membro do COMDEC Espinosa), José Tiburcio de Carvalho Filho (Assessor Técnico da 

COOPERCAT), João Ronaldo da Silva (secretario de Agricultura de Mato Verde), José Antonio 

Mendes Costa (Assessor do Consorcio UNIÃO DA SERRA GERAL), Horacio Cristo Barbosa 

(Coordenador de Projetos do Consorcio UNIÃO DA SERRA GERAL). O Presidente do Consócio e 

Prefeito do município de Catuti, Sr. Hélio Pinheiro da Cruz Júnior, abriu os trabalhos 

cumprimentando a todos. Falou das dificuldades vividas pelo consórcio e pelos municípios 

durante o ano que passou e elogiou a capacidade que todos tiveram em enfrentá-las. Solicitou 

do Sr. Horácio Cristo que fizesse um breve resgate da assembléia anterior, para conhecimento 

dos que não puderam comparecer na mesma, onde foram aprovadas as alterações dos 

estatutos. O Sr. Horácio fez um resumo sobre a assembléia realizada no dia 31 de janeiro de 

2013 comentando as principais alterações feitas no estatuto do consorcio, destacando a 

inclusão das coordenadorias regionais criadas em novembro. Após o resgate, fez o 

compromisso de encaminhar o novo estatuto a todos, para conhecimento, antes do registro 

do mesmo em cartório. Aproveitando o ensejo, Horácio fez brevemente um importante 
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resgate histórico de como se deu o processo de integração dos municípios da Serra Geral, 

desde o projeto do Banco do Nordeste/PNUD, iniciado na década de noventa, passando pela 

criação do Pólo de Desenvolvimento Integrado, pela criação do Consórcio Privado, do 

Território de identidade e da cidadania, até a criação deste consórcio público. Invertendo a 

pauta foram passadas as informações sobre o convênio com o Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate a Fome – MDS para a construção de duas mil e trezentas cisternas de placas 

em seis municípios do Território, que já está em fase final de execução. Falando da nova fase 

do projeto, que prevê a construção de cerca de três mil e quinhentas novas cisternas em sete 

municípios, foi cobrado o empenho dos municípios envolvidos em depositar a primeira parcela 

da contrapartida. Sobre os Planos Municipais de Saneamento Básico, foram passadas 

orientações sobre a capacitação dos técnicos dos municípios pela parceria do CREA-MG com a 

FUNASA, cuja terceira etapa será realizada na semana de dezessete a vinte e três de fevereiro. 

Os técnicos que participaram da primeira e da segunda etapa estão trabalhando passo a passo 

na elaboração de seus planos. A sugestão da plenária foi de que com a criação das 

coordenadorias regionais no consórcio, estas possam viabilizar a contratação de consultorias 

para apoiar os municípios na elaboração de seus planos e na construção de um plano de 

saneamento básico para a Serra Geral. Na continuação dos trabalhos, o Sr. Antonio Lima, 

responsável pela contabilidade do consórcio, apresentou a proposta de orçamento anual, 

detalhando as receitas e as despesas previstas e necessárias ao funcionamento da entidade, 

com uma previsão orçamentária de onze milhões, quinhentos e doze mil, cento e sessenta e 

um reais e trinta e sete centavos. Para o exercício de 2014 as contribuições mensais dos 

municípios associados foram distribuídas da seguinte forma: Municípios com até oito mil 

habitantes contribuirão com mensalidades no valor de R$ 960,00 (novecentos e sessenta 

reais); Municípios com população entre oito mil habitantes até quinze mil habitantes 

contribuirão com R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais); Municípios com população entre 

quinze mil habitantes e quarenta mil habitantes contribuirão com R$ 1.560,00 (um mil e 

quinhentos e sessenta reais); e os municípios cuja população seja acima de quarenta mil 

habitantes contribuirão com R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais). A proposição 

orçamentária e os novos valores das contribuições dos associados foram colocados em 

votação pelo Senhor Presidente do Consórcio e foram aprovadas por unanimidade pela 

assembléia. Antes de finalizar a assembléia a palavra foi passada ao técnico da COOPERCAT, Sr. 

José Tiburcio de Carvalho Filho, que fez uma apresentação sobre as sucessivas percas de 

produção e produtividade causadas pela má distribuição pluviométrica na região. Como 

alternativa, o presidente e o técnico ficaram de agendar uma vinda à região, dos técnicos da 

empresa MODCLIMA, que trabalham com pulverização de nuvens para indução de chuvas.  Por 

último, foi sugerido que as próximas reuniões sejam iniciadas às oito horas. Encerrada a 

assembléia, às quatorze horas, eu, José Antonio Mendes Costa, Lavrei a presente ata que será 

assinada por mim e pelo presidente e terá como anexo a lista de presença. 

Hélio Pinheiro da Cruz Júnior 
Presidente do Consórcio UNIÃO DA SERRA GERAL 

Jose Antonio Mendes Costa 
Assessor de Comunicação do USG 

 


