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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRRAORDINÁRIA DO CONSORCIO 

INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA MICRORREGIÃO DA 

SERRA GERAL DE MINAS – UNIÃO DA SERRA GERAL, REALIZADA NA SEDE DO 

CONSORCIO, NO DIA 19 DE MARÇO DE 2018, PARA CUMPRIMENTO DA PAUTA 

CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO 001/2018 DE 13/03/2018. 

Aos dezenove dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, na sede do Consorcio, 

localizada a Rua José Teotônio, 704-A, bairro Esplanada, na cidade de Janaúba MG, a 

partir da quatorze horas e trinta minutos, em segunda convocação, foi realizada a 

Assembleia Geral Extraordinária do Consorcio Intermunicipal de Desenvolvimento 

Sustentável da Microrregião da Serra Geral de Minas – UNIÃO DA SERRA GERAL, 

conforme Edital de Convocação 001/2018, de 13/03/2018, para cumprir a seguinte pauta: 

1. Abertura; 2. Apreciação de eventuais Moções de Censura; 3. Apresentação, discussão 

e encaminhamentos de proposta para desenvolvimento de Programa para implantação de 

Usina de Processamento de Resíduos Sólidos, através de Parceria Público Privada – PPP; 

4. Abertura de crédito especial para complementação de pagamentos referentes ao Projeto 

feiras Agroecológicas; 5. Encerramento. Participaram da Assembleia, conforme lista de 

presença anexa, pagina 22 do livro de presença nº 02, as seguintes pessoas: Wilton Leite 

Madureira (Prefeito de Verdelândia MG); Rosélia Ferreira da Cruz (Representante da 

Prefeitura de Porteirinha MG); Walter M. Abreu (Secretário Municipal de Agronegócios da 

Prefeitura de Janaúba MG); Carlos Isaildon Mendes (Prefeito de Janaúba MG); Diego 

Cristiano Ferreira (Diretor de Meio Ambiente da Prefeitura de Janaúba MG); Diego Suzano 

(TERRANOVA Consultoria); Fernando Lucas (Assessor de Comunicação do Consorcio 

UNIÃO DA SERRA GERAL); Luiz Fernando Teixeira; Reginaldo Antônio Silva (Prefeito de 

Jaíba MG); Guilherme Henrique S. Silva (Engenheiro Ambiental da Prefeitura de Jaíba); 

Rosilei Ferreira Martins (Assessora da Prefeitura de Porteirinha MG); Adílio Teixeira Silva 

(Assessor da Prefeitura de Jaíba MG); Nilson Faber Sepúlveda (Vice prefeito de Espinosa); 

Juracy Fagundes Jácome (Prefeito de Nova Porteirinha/Presidente do Consorcio UNIÃO 

DA SERRA GERAL); José Barbosa Filho (Prefeito de Catuti MG); e Horácio Cristo Barbosa 

(Superintendente do Consorcio UNIÃO DA SERRA GERAL). O Presidente do Consorcio, 

Senhor Juracy Fagundes Jácome, Prefeito de Nova Porteirinha, deu início a assembleia as 

quatorze horas e trinta minutos, cumprimentando os presentes e falando da importância da 

proposta como forma de resolver os problemas relacionados ao destino do lixo nos 

municípios da Serra Geral. Lembrou que já foram realizadas outras reuniões para tratar do 

assunto, desde o início do ano de 2017, e disse que esta é mais uma oportunidade de 
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discutir o assunto e fortalecer o processo para conseguir implantar uma Usina de 

Processamento de Resíduos Sólidos em benefício dos nossos municípios. Em seguida o 

Presidente colocou a palavra a disposição dos presentes para apresentação de eventuais 

moções de censura. Não houve nenhuma manifestação. Dando continuidade a palavra foi 

concedida ao Senhor Giovani, representante da empresa Gestão Time, que fez uma 

apresentação sobre a Tecnologia de Processamento do Lixo através de Pirolise, e falou 

sobre a existência de alguns investidores da área privada que tem interesse em implantar 

Usinas de Processamento de Lixo na região. Comentou que a legislação permite a 

concessão deste tipo de serviço e que existe tecnologia comprovada para isso. Falou ainda 

sobre a necessidade de realização de estudos sobre o lixo para dimensionar a tecnologia 

ideal e a estrutura necessária para a região. O Senhor Giovani apresentou um vídeo de 

animação mostrando como funciona a usina proposta. O Prefeito de Janaúba, Senhor 

Carlos Isaildon Mendes elogiou a proposta e falou sobre a necessidade de agilizar o 

processo, pois o município está com grandes problemas para destinação do lixo, devido a 

situação do aterro sanitário de Janaúba, que já está bastante defasado quanto a 

capacidade de receber mais resíduos, pois a célula atual está cheia e o município está com 

dificuldades financeiras para construir a segunda célula. Isaildon se colocou à disposição 

para ajudar no que for preciso para realização dos trabalhos. O Vice-Prefeito de Espinosa, 

Senhor Nilson Faber, comentou que seria importante implantar pelo menos três usinas na 

região, localizadas em locais estratégicos para reduzir custos dos municípios com o 

transporte do Lixo. Também se colocou a disposição para contribuir no processo. Os 

demais presentes concordaram com a proposta e pediram agilidade nos trabalhos, 

alegando que todos os municípios estão com dificuldades para dar o destino adequado ao 

lixo e para cumprirem os termos de ajustamento de conduta assinados com o Ministério 

Público, e estão inclusive correndo o risco de terem de pagar multa por isso. Horácio 

informou que a equipe técnica do Consorcio está bastante empenhada no projeto, mas que 

não pode correr demais por conta da burocracia, pois é preciso seguir a legislação que é 

complexa e exige cuidados para que não sejam cometidos erros que podem complicar o 

futuro do projeto. A representante do município de Porteirinha, Senhora Rosilei Ferreira 

Martins, usou a palavra e disse que o Prefeito Silvanei questionou o custo/benefício de 

participar do Consorcio, alegando que tem tido pouco retorno, e que só continuará 

participando do consorcio se houver uma garantia que o projeto do Sistema de Inspeção 

Sanitária Consorciado será implantado até o meio do ano de 2018. Horácio informou que 

todos os municípios tem recebido benefícios do consorcio, e citou o projeto de construção 

de cisternas de placa e capacitação para convivência sustentável com o semiárido, que fez  
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investimentos de mais de 15 milhões de reais na região, e citou também o projeto de 

fortalecimento das feiras da agricultura familiar onde todos os municípios consorciados 

receberem barracas e kits de apoio à comercialização, um projeto que trouxe visibilidade 

política para os prefeitos e muitos outros benefícios para os agricultores familiares e para 

as populações dos municípios da Serra Geral. Sobre este assunto, o Presidente do 

Consorcio, Senhor Juracy Fagundes Jácome disse que está trabalhando com muito 

empenho no sentido de gerar resultados para todos os municípios. Citou a unificação da 

sede dos consórcios (público e privado), fato que vem reduzindo despesas e fortalecendo 

o trabalho da equipe. Teve ainda que resolver problemas do consorcio privado, que está 

com a frota de ônibus sucateada e com alguns problemas trabalhistas deixados pelas 

administrações anteriores. Citou também a dificuldade que tem quanto a inadimplência de 

alguns municípios que não estão pagando as mensalidades. Juracy comentou que em 

reunião anterior determinou que sejam feitos os esforços necessários, e de forma rápida, 

para implantação do Serviço de Inspeção Sanitária da Agroindústria Familiar, mas lembrou 

que o resultado depende também dos municípios que precisam encaminhar Projeto de Lei 

para as Câmaras Municipais, para criar ou alterar o Sistema de Inspeção Municipal – SIM 

de cada município, passo necessário para implantação do programa. Continuando o 

assunto sobre a Usina de Processamento de Lixo, os presentes assinaram um Termo de 

Adesão para fins de participação no Contrato de Programa para realização de Parceria 

Público Privada visando a Implantação de Usinas de Processamento de Resíduos Sólidos 

na Microrregião da Serra Geral. Ficou também definido que a equipe técnica do consórcio 

prepare o Edital para realização de Chamamento Público para realização dos estudos 

necessários que precedem o processo licitatório para concessão do serviço. Dando 

continuidade à pauta, a palavra foi passada ao Superintendente do Consorcio, Senhor 

Horácio Cristo Barbosa, para apresentação de proposta para abertura de credito especial 

no orçamento de 2018, com vistas a pagamentos de fornecedores da segunda etapa do 

Projeto Feiras Agroecológicas. Horácio informou que isso é necessário porque no Plano 

Plurianual e no orçamento 2018, aprovados em assembleia realizada no mês de agosto do 

ano de dois mil e dezessete não foi incluída dotação para este fim, devido a conclusão da 

implantação do projeto estar prevista para o mês de dezembro do ano de 2018, fato que 

não aconteceu por atrasos no tramite dos documentos entre o Consorcio e a CAIXA 

FEDERAL. Colocada em votação a proposta foi aprovada por todos, ficando o credito 

especial criado no orçamento de 2018, no valor de R$112.461,00 (cento e doze mil e 

quatrocentos e sessenta e um reais). Ficou agendado para o dia 12 de abril de 2018, a 

realização de um seminário regional sobre o Serviço de Inspeção Sanitária, com vistas a 
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obtenção de adesão ao Sistema Unificado de Atenção a Sanidade Agropecuária – SUASA. 

O evento deverá acontecer no município de Porteirinha, com objetivo de nivelar 

informações sobre o tema e agilizar os trabalhos para implantação do Sistema 

Consorciado. A assembleia foi encerrada as dezesseis horas e cinquenta minutos, e nada 

mais havendo a tratar, eu Horácio Cristo Barbosa, Superintendente do Consorcio UNIÃO 

DA SERRA GERAL, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelo Presidente do 

Consorcio, e terá como anexo a lista de presença, pagina 22 do livro de presença nº 02 do 

Consorcio UNIÃO DA SERRA GERAL.  

 

 

 


