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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO UNIÃO DA 

SERRA GERAL, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA APAE DE JANAUBA, NO DIA 

26 DE JUNHO DE 2019, DE 11H00MIN AS 13H00MIN, PARA CUMPRIMENTO DA 

PAUTA, CONFORME EDITAL DE CONVOCAÇÃO 003/2019 DE 18/06/2019. 

 

Aos vinte e seis dias do mes de junho do ano de dois mil e dezenove, de onze às 

treze horas, no Auditório da APAE, localizado a Rua São João da Ponte, nº 1660, 

bairro São Gonçalo, na cidade de Janauba MG, foi realizada a Assembleia Geral 

Ordinária do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da 

Microrregião da Serra Geral de Minas – UNIÃO DA SERRA GERAL, com a seguinte 

pauta: 01. Abertura; 02. Apreciação de eventuais moções de censura; 03. 

Apresentação, discussão e aprovação do Relatório de atividades e da Prestação de 

Contas do exercício de 2018; 04. Negociação de débitos dos municipios; 05. 

Aprovação da regulamentação/Atualização da planilha de cargos e salários (anexo-

1 do Protocolo de Intenções); 06. Apresentação de Proposta de Termo de 

Cooperação com a EMATER MG, para atuação no Programa de Inspeção Sanitária 

regional; 07. Apresentação de proposta de parceria para manutenção da agencia da 

Receita Federal de Janauba (ACIJAN). Participaram da assembleia os seguintes 

Prefeitos, representantes e convidados: Eujácio da Soledade Rodrigues (Prefeito de 

Pai Pedro), Elton Freitas Menezes (Vice-Prefeito de Janauba), Jurandi Alencar 

(Presidente da ACIJAN), Rodrigo Miranda (Presidente da ADESEG), Fernando 

Lucas (Assessor de Comunicação do Consórcio), Gilmar Rodrigues de Oliveira 

(Prefeito de Gameleiras), Elpídio Ribeiro Neto (Prefeito de Serranopolis de 

Minas), Silvanei Batista Santos (Prefeito de Porteirinha), Cleiton Greis Rodrigues 

Alves (Contador do Consórcio), Ramon Pereira Freitas (Secretário Executivo do 

Consorcio UNIÃOGERAL), Rafael Moreira Gonçalves, Helena Rosmaninha Alves, 

José Barbosa Filho (Prefeito de Catuti), Dinilton Pereira da Costa (Assessor 

Juridico do Consórcio UNIÃO DA SERRA GERAL), Carmem Silva Souza 

(Assessora Administrativa do Consorcio UNIÃO DA SERRA GERAL), Carlos 

Isaildon Mendes (Prefeito de Janauba), Flavio Henrique Miranda Silva, Horácio 

Cristo Barbosa (Superintendente do Consórcio UNIÃO DA SERRA GERAL) e 

Edmarcio Moura Leal (Prefeito de Matias Cardoso). Fazendo a abertura da 
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assembleia, o vice-prefeito de Janaúba, Sr. Elton Freitas, representando o Prefeito 

Carlos Isaildon, fez suas considerações como anfitrião, saudando a todos e 

agradecendo suas presenças, e justificou a ausência do Prefeito, informando que o 

mesmo está deslocando de Belo Horizonte para Janaúba, e que quando chegar virá 

direto para participar da assembleia. Em seguida o Presidente do Consórcio, Sr. 

Eujácio da Soledade Rodrigues, Prefeito de Pai Pedro, deu por iniciados os 

trabalhos, cumprimentou e agradeceu as presenças, comentou a pauta, informando 

que na parte da tarde haverá outra assembleia para tratar sobre os programas de 

resíduos sólidos e de iluminação publica, e colocou a palavra a disposição dos 

presentes para apresentação de eventuais moções de censura. Não houve 

nenhuma manifestação. Continuando o Presidente solicitou ao Superintendente do 

Consórcio para que fossem apresentados o relatório de atividades e a Prestação de 

Contas, referentes ao exercício de 2018. O Superintendente do Consórcio, Sr. 

Horácio Cristo Barbosa, fez um breve relato sobre as atividades desenvolvidas no 

ano de 2018, justificando que em todas as reuniões e assembleias realizadas em 

2019, o relatório tem sido apresentado, e ficaria repetitivo apresenta-lo na íntegra, 

principalmente pela necessidade de dar mais tempo para os outros pontos da pauta, 

e em seguida o Presidente colocou em votação, tendo sido aprovado por 

unanimidade. Para apresentação da Prestação de Contas, a palavra foi passada ao 

Contador do Consorcio, Sr. Cleiton Greis Rodrigues Silva. O Contador fez a 

apresentação, mostrando detalhadamente as receitas e despesas do período 

financeiro. O Superintendente informou que alguns municípios devem contribuições 

do rateio pactuado, de exercícios anteriores, e que nestes casos o consorcio é 

obrigado a incluir o débito e os municípios na divida ativa, mas caso isso seja feito 

os municípios poderão ter suas contas bloqueadas e gerar transtornos para os 

Prefeitos. Comentou que o Consorcio existe para trazer benefícios aos municípios e 

não para prejudicar, mas disse que, quanto mais tempo se passar a situação, fica 

mais complicada para ser resolvida, mas justificou que, se os municípios devedores 

não entrarem em acordo, o Consórcio será obrigado a tomar as providencias legais, 

para o bem da instituição, pois o Presidente e o Superintendente devem cumprir 

suas responsabilidades impostas pela legislação pertinente. Após questionamento 

do Prefeito de Porteirinha, sobre como proceder quanto aos municípios 
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inadimplentes, o Assessor Jurídico do Consórcio sugeriu que os valores devidos 

sejam cobrados dos municípios devedores, e que a Prestação de Contas seja 

aprovada, com esta ressalva, salientando que os débitos devem ser informados 

oficialmente aos municípios inadimplentes para que sejam quitados. Colocada em 

votação a Prestação de Contas foi aprovada, com a ressalva de que o valor devido 

pelos municípios inadimplentes seja cobrado. Dando continuidade aos trabalhos, 

sobre o item 04 da pauta, o Superintendente do Consórcio apresentou proposta 

para anistiar as dívidas dos municípios, retroativas ao ano de 2018 e falou sobre a 

necessidade de regularizar o rateio referente ao exercício de 2019, para que todos 

possam ficar aptos a participarem dos benefícios que estão por vir. O Prefeito de 

Catuti, Sr. José Barbosa Filho disse que não seria justo anistiar os municípios 

devedores, pois os que pagaram em dia se sentiriam prejudicados. O Prefeito de 

Matias Cardoso, Sr. Edmárcio Moura Leal, se manifestou concordando com o 

Prefeito de Catuti, e dizendo que deve ser feita uma negociação para que apenas 

parte das dividas sejam anistiadas, e outra parte seja quitada junto com o rateio do 

ano em curso. O Prefeito de Gameleiras, Sr. Gilmar, falou que seu município é um 

dos que não estavam fazendo os pagamentos do rateio, e que havia comunicado o 

Consórcio que não estaria participando nos anos de 2017 e 2018 e ainda assim 

apareceram débitos. Informou ainda que em relação ao exercício de 2019 o 

município assinou o Contrato de Rateio e está pagando regularmente. O 

Superintendente do Consorcio, informou que comunicou o município de Gameleiras, 

através da Secretaria de Administração e da Assessoria Jurídica, que mesmo sem 

assinatura dos Contratos de Rateio (2017 e 2018), o município não está isento das 

obrigações previstas no Contrato de Consórcio, e que para sair do Consorcio seria 

necessário fazer uma comunicação oficial e que após a saída ser aprovada em 

Assembleia, ainda deveria ser aprovada na Câmara de Vereadores do respectivo 

município, fatos que não ocorreram. Horácio reforçou que o município de 

Gameleiras apenas se ausentou dos eventos e atividades do Consórcio, mas não 

formalizou nenhuma solicitação de desligamento oficial. O Assessor Jurídico do 

Consórcio informou que, conforme a Lei dos Consórcios Públicos (Lei 11.107/2005), 

uma vez que o município se consorciou os rateios tem que ser honrados, sob pena 

de incorrer em improbidade administrativa. O Prefeito de Catuti, Sr. José Barbosa 
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Filho, sugeriu anistiar as dividas do exercício de 2017 para traz, e fazer a cobrança 

de 2018 em diante. O Prefeito de Porteirinha, Sr. Silvanei Batista concordou, 

dizendo achar a proposta justa. O Superintendente esclareceu que apesar de ter 

comunicado os municípios quanto aos débitos existentes, nenhum deles havia sido 

notificado judicialmente, mas a persistência dos débitos acarretaria nisso. O 

Presidente do Consórcio, Sr. Eujácio da Soledade Rodrigues colocou a proposta em 

votação, sendo aprovada por todos os presentes com a seguinte redação: Anistiar 

os débitos dos municípios do exercício de 2017 e exercícios anteriores e negociar 

parcelamento dos débitos de 2018, que deverão ser pagos durante o exercício de 

2019. Em seguida foi colocada em discussão a proposta de alteração do Protocolo 

de Intenções. O Superintendente informou sobre a necessidade de reformular ou 

aprovar emenda no Contrato de Consórcio para ajustá-lo aos programas e trabalhos 

planejados e em andamento, tais como: Serviço de Inspeção Sanitária, 

Coordenadoria Regional de Meio Ambiente e Coordenadoria Regional de 

Urbanismo e Cultura. Para isto será necessário fazer a alteração/criação de cargos, 

a alteração da estrutura organizacional e ampliação das áreas de atuação. O 

Assessor Jurídico explicou que quando o Consórcio foi constituído, o Protocolo de 

Intenções era quase todo voltado para a área de resíduos sólidos e saneamento 

básico, mas agora, atuando efetivamente como consorcio multifinalitário, é 

necessário que sejam feitas as adequações burocráticas, principalmente quanto as 

funções e cargos que devem ser criados para melhorar sua administração. Sugeriu 

a aprovação das alterações, através de emenda no Protocolo de Intenções, cuja 

minuta com a redação definitiva, após aprovada pela Diretoria e pelo Jurídico, seja 

encaminhada as Câmaras Municipais dos entes consorciados. O Prefeito de Catuti 

sugeriu a realização de uma reunião entre os Prefeitos e os Presidentes das 

Câmaras Municipais para expor o projeto e facilitar os seus trâmites. O Prefeito de 

Porteirinha, Sr. Silvanei, concordou com a proposta, dizendo que a reunião com os 

Presidentes das Câmaras Municipais é válida e muito importante, até para 

aproximar os dois poderes, mas solicitou agilidade para que seja dada sequência 

nos trabalhos que estão em andamento, principalmente o Serviço de Inspeção 

Sanitária Regional, lembrando que temos um compromisso com o Ministério 

Público, para regularização da produção e da venda do queijo e outros produtos de 
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origem animal. Com as explicações, após votação, ficou aprovada por unanimidade 

a realização das alterações no Protocolo de Intenções, cuja redação será levada as 

Câmaras Municipais no inicio do mês de agosto, após o recesso do legislativo. 

Sobre o item 06 da pauta, referente à proposta de formalização de Termo de 

Cooperação com a EMATER MG para atuação conjunta no Serviço de Inspeção 

Sanitária Regional, o Presidente do Consórcio informou que o assunto será 

discutido em outra oportunidade. Dando continuidade a pauta, a palavra foi 

concedida ao Presidente da ADESEG, Sr. Rodrigo Santos, que acompanhado do 

Gerente Administrativo da ACIJAN, Sr. Jurandi Alencar, apresentou uma proposta 

ao Consórcio pedindo apoio na manutenção do escritório da Receita Federal na 

cidade de Janaúba, uma vez que existe a possibilidade do seu fechamento. Eles 

justificaram o pleito, informando que o fechamento da agencia da Receita Federal 

de Janaúba, causará um impacto muito negativo para toda a região. O Prefeito de 

Porteirinha, Sr. Silvanei Batista Santos, fez um desabafo, dizendo que o Governo do 

Estado sempre jogou parte de suas responsabilidades para municípios, e que agora 

é o Governo Federal quem está fazendo isso. Silvanei lamentou a situação, mas 

disse acreditar que o Prefeito de Janaúba é quem deve se manifestar sobre o apoio 

solicitado. O Presidente da ADESEG disse que já havia conversado com os 

Prefeitos de Janaúba e de Verdelândia sobre o assunto, mas que até então não 

obtiveram respostas e que o tempo está se esgotando para tentar mudar a situação. 

O Prefeito de Porteirinha parabenizou às entidades pela iniciativa e preocupação. O 

Gerente da ACIJAN, Jurandi Alencar, disse ter iniciado uma mobilização com 

entidades locais e regionais, mas que o fechamento da Agencia da Receita Federal 

de Janaúba está previsto para o mês de julho deste ano, e que se nada for feito, 

perderemos sim o escritório da Receita Federal na cidade, o que afetaria toda a 

região da Serra Geral de Minas. Questionados pelo Presidente do Consórcio, sobre 

como seria este apoio solicitado, o representante da ADESEG informou que é 

necessário pelo menos o pagamento do aluguel do imóvel onde funciona a Receita 

Federal, cujo valor está hoje na ordem de R$ 6.000,00 (seis mil reais). O Presidente 

do Consórcio, Sr. Eujácio Rodrigues comentou que acha muito alto o valor do 

aluguel, e que o Consórcio não tem receita para isso, a não ser que os municípios 

decidam ratear o valor. Os representantes da ADESEG e ACIJAN disseram que o 
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proprietário do imóvel estaria disposto a negociar o valor. O Prefeito de Porteirinha 

sugeriu aguardar que o Prefeito de Janaúba se manifeste, e disse também que, se 

fosse para manter esta agencia da Receita Federal no município de Porteirinha, ele 

como Prefeito, arcaria com as despesas necessárias e que acha que o Consórcio 

não deve ficar responsável pelo pagamento.  O Presidente do Consórcio se 

prontificou a articular junto ao Prefeito de Janaúba, uma forma de contribuir para 

evitar o fechamento da receita federal. O representante da ACIJAN, Sr. Jurandi 

Alencar voltou a lembrar sobre o curto espaço de tempo para a tomada de decisão. 

Em seguida o Presidente Eujácio colocou em debate assunto sobre a doação de 

ônibus da área de saúde para o Consórcio, por parte do Governo do Estado de 

Minas Gerais. Informou que alguns Deputados Estaduais destinaram ônibus da área 

de saúde, para atendimento a alguns municípios da Serra Geral, mas que os ônibus 

só podem ser doados para o Consórcio. Eujácio citou os municípios de Gameleiras, 

Verdelândia e Mato Verde como indicados para serem beneficiados. Questionado 

por que somente estes municípios estão sendo beneficiados, informou que são 

indicações dos Deputados ligados aos respectivos Prefeitos. Após debatido o 

assunto, foi colocado em votação se os presentes concordam que o Consórcio deva 

receber os ônibus e fazer a cessão de uso aos três municípios, mesmo que a 

maioria dos entes consorciados não sejam beneficiados. Por aclamação, todos os 

presentes concordaram. Logo após, a palavra foi concedida a Senhora Helena 

Rosmaninho Alves para falar sobre proposta de registro do Queijo e do Requeijão 

Moreno como patrimônio cultural imaterial da Serra Geral. Helena explanou sobre 

como funciona o processo de registro e sobre a necessidade de se ter a 

caracterização e a patrimonialização do queijo da Serra Geral, demonstrando que 

as duas coisas são diferentes e ambas importantes. O Prefeito de Porteirinha, Sr. 

Silvanei Batista, disse conhecer a capacidade da senhora Helena e que ela, através 

do trabalho proposto, poderá a ajudar muito a região com a patrimonialização do 

queijo como Identidade Cultural da Serra Geral. Helena informou que o trabalho 

proposto está orçado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), a ser dividido 

entre os municípios interessados. O Prefeito de Catuti, Sr. José Barbosa Filho, 

sugeriu que o rateio fosse feito de acordo com o tamanho do município, 

proporcionalmente. Helena Rosmaninho Alves,  explicou que o ICMS PATRIMÔNIO 
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CULTURAL, política pública voltada para recuperação dos recursos investidos em 

patrimônio cultural, poderá ser utilizado para que, através do repasse do Estado, o 

município possa recuperar o valor investido. Entretanto, esta política deve ser 

executada o mais rápido possível. Os prefeitos presentes decidiram pela adesão a 

proposta, e autorizaram a Superintendência do Consórcio a comunicar os 

municípios ausentes. Ficou aprovado que cada município participe com o valor de 

R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo que Gameleiras e Serranópolis de Minas terão 

um valor diferenciado de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por já possuírem empresas 

contratadas para o repasse do ICMS CULTURAL. Neste momento o Prefeito de 

Janaúba, Sr. Carlos Isaildon Mendes chegou ao recinto e o Presidente do Consórcio 

o colocou a par da participação dos representantes da ADESEG e da ACIJAN na 

assembleia e a preocupação quanto ao anunciado fechamento da Agencia de 

Receita Federal de Janaúba. O Prefeito de Janaúba disse que é muito importante o 

esforço de todos para manter esta agencia em Janaúba, que ele também é 

favorável, mas argumentou que será muito oneroso para os cofres da Prefeitura se 

tiver que arcar com toda a despesa do aluguel. Perguntado pelo Presidente do 

Consórcio sobre o que sugeriria, Isaildon respondeu que, para a prefeitura de 

Janaúba sozinha seria muito difícil arcar com o valor, mas que está disposto a pagar 

metade do aluguel se tiver o apoio dos demais municípios para pagar o restante. 

Isaildon também se prontificou a procurar o dono do imóvel para tentar baixar os 

valores colocados. O Prefeito de Porteirinha, Sr. Silvanei Batista Santos, falou 

novamente que esta era uma situação que a Prefeitura de Janaúba é que deveria 

solucionar e assumir integralmente as despesas, pois todos os municípios passam 

por dificuldades financeiras. O Sr. Eujácio Rodrigues, como Prefeito de Pai Pedro, 

concordou com a fala do Prefeito de Porteirinha. O Prefeito de Catuti sugeriu que 

primeiramente sejam apresentados os novos valores, após a negociação, para que 

possa ser tomada uma decisão. A sugestão foi aceita por todos, ficando definido 

que o Prefeito de Janaúba conversará com o proprietário do imóvel onde funciona a 

Agencia da Receita Federal, para ver possibilidade de redução do valor do aluguel, 

e posteriormente passar a informação para os demais Prefeitos. Finalizados os 

assuntos da pauta, o Presidente do Consórcio, Sr. Eujácio da Soledade Rodrigues, 

agradeceu novamente a presença dos Prefeitos, Representantes, Assessores e 
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Convidados, deu por encerrados os trabalhos e convidou a todos para um almoço 

oferecido pelo Consórcio. Encerrada a assembleia e nada mais havendo a tratar, eu 

Horácio Cristo Barbosa, Superintendente do Consórcio, lavrei a presente ata que 

será assinada por mim e pelo Presidente e terá como anexo a lista de presença, 

paginas 38 do livro de presença nº 02 do consórcio.  

 

 

 


