
  2019

1

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSÓRCIO UNIÃO DA SERRA 
GERAL, REALIZADA NO AUDITÓRIO DA APAE DE JANAUBA, NO DIA 26 DE JUNHO 
DE 2019, DE 14H00MIN AS 18H00MIN, PARA CUMPRIMENTO DA PAUTA, CONFORME 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 004/2019 DE 18/06/2019.
Aos vinte e seis dias do mes de junho do ano de dois mil e dezenove, no Auditório da APAE 

de Janauba, localizada a Rua São João da Ponte, nº 1660, bairro São Gonçalo, na cidade 

de Janauba MG, foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária do Consórcio 

Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável da Microrregião da Serra Geral de Minas – 

UNIÃO DA SERRA GERAL, para cumprimento da seguinte pauta: 01. Abertura; 02. 

Apreciação de eventuais moções de censura; 03. Apresentação e deliberação sobre os 

Estudos de Viabilidade da concessão do tratamento dos RSU: construção de uma USINA 

DE TRATAMENTO TÉRMICO DE RSU (PIRÓLISE), por meio de CONCESSÃO 

ADMINISTRATIVA, para gerenciamento e operação do empreendimento; 04. Apresentação 

e deliberação sobre os estudos de modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica para 

a modernização, eficientização, expansão, operação e manutenção da infraestrutura da 

rede de iluminação pública dos municipios integrantes do Consórcio UNIÃO DA SERRA 

GERAL; 05. Encerramento. Participaram da assembléia os seguintes Prefeitos e 

Representantes dos municipios consorciados: Eujácio da Soledade Rodrigues (Prefeito de 

Pai Pedro), José Barbosa Filho (Prefeito de Catuti), Gilmar Rodrigues de Oliveira (Prefeito 

de Gameleiras), Carlos Isaildon Mendes (Prefeito de Janauba), Milton Barbosa Lima 

(Prefeito de Espinosa), Idalino Celestino de Carvalho (Prefeito de Mamonas), Jésus 

Magno Silveira (Secretário de Agricultura / representante de Matias Cardoso), Davidson 

Barbosa Dantas (Consultor / representante de Riacho dos Machados), Guilherme 

Henrique Silva (Assessor / representante de Jaiba), André Custodio Gomes Dias (Assessor 

/ representante de Monte Azul), José Borges Batista (Assessor / representante de Nova 
Porteirinha), Gorete Valadares, Lucilene Almeida Ferreira, Willyan Caldeira Corte, Flavio 

Henrique Silva, Pedro Henrique Ramos, José Marcio França Alkmim, Enéas Soares de 

Oliveira, Genilson Medeiros Silva, Ramon Pereira (Secretário Executivo UNIÃOGERAL), 

Dinilton Pereira da Costa (Assessor Juridico do UNIAO DA SERRA GERAL), Carmem Silva 

Souza (Assessora Administrativa do UNIAO DA SERRA GERAL), Horacio Cristo Barbosa 

(Superintendente do UNIAO DA SERRA GERAL). Após a constatação do quórum, a 

assembleia teve inicio, as quatorze horas e trinta minutos, em segunda convocação. Para 

abertura do evento a palavra foi passada ao Prefeito de Janaúba, Sr. Carlos Isaildon 

Mendes, que cumprimentou a todos, falou da sua satisfação em receber os Prefeitos e 

Assessores dos municípios da Serra Geral em sua cidade, colocou o município a disposição 

do Consórcio, e comentou sobre a importância dos temas que serão tratados, com 
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destaque para o destino dos resíduos sólidos. Isaildon falou que Janaúba está com grandes 

dificuldades quanto ao Aterro Sanitário, que já está com excesso de material depositado na 

sua primeira célula, e ainda não foi possível construir a segunda, e que este problema já 

vem da administração anterior. Informou que está sendo cobrado pelo Ministério Público 

para que sejam tomadas providencias, com urgência, para regularização do aterro. Em 

seguida o Presidente do Consórcio, Sr. Eujácio da Soledade Rodrigues (Prefeito de Pai 

Pedro), deu inicio aos trabalhos, agradecendo a presença dos Prefeitos e representantes, e 

agradecendo o Prefeito de Janaúba pelo apoio para realização desta assembleia. O 

Superintendente do Consórcio, Sr. Horácio Cristo Barbosa informou que, além da 

mobilização dos Prefeitos e representantes do setor de resíduos sólidos dos Municípios, 

para participarem desta assembleia, também foram enviados ofícios e feitos contatos por 

telefone, convidando os Promotores de Justiça da região. Dando continuidade à pauta a 

palavra foi colocada à disposição dos presentes para apresentação de eventuais moções 

de censura, mas não houve nenhuma manifestação. Em seguida a palavra foi concedida ao 

Sr. Leonardo Santos, Diretor Executivo do Instituto de Planejamento e Gestão das Cidades 

– IPGC, para fazer a apresentação dos resultados dos Estudos de Viabilidade Técnica, 

Econômico, Ambiental e Jurídico, para posterior implantação de USINA DE 

TERMODEGRADAÇÃO para o tratamento de RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS com 

geração de energia elétrica para atendimento aos Municípios do Consórcio UNIÃO DA 

SERRA GERAL, conforme contrato de cooperação firmado com o Consórcio. O palestrante, 

Sr. Leonardo Santos, destacou que o processo se encontra em uma fase muito importante 

e resolutiva, e num momento de apontar o caminho para resolver, de forma definitiva, os 

problemas relacionados aos resíduos sólidos urbanos. Citou que os documentos gerados 

contem mais de 200 páginas de estudos, com todas as análises técnicas feitas e revisadas. 

Disse ainda que a apresentação tem o objetivo de esclarecer possíveis dúvidas e subsidiar 

a tomada de decisões sobre a continuidade ou não do processo, que tem como objetivo 

final a implantação de uma usina para processamento dos Resíduos Sólidos gerados nos 

municípios da região da Serra Geral. O Sr. Leonardo Santos, representante do IPGC, fez a 

apresentação, em PowerPoint, e informou que foi encerrada a fase dos estudos, e que 

agora depende da decisão da Assembleia para iniciar a fase de modelagem de propostas, e 

posteriormente a realização do processo licitatório em busca de financiador do projeto. 

Garantiu que, sendo aprovada a continuidade do processo, e tudo correndo dentro das 

expectativas previstas, a operação da Usina proposta começará no inicio de ano de 2022. 

O Prefeito de Espinosa, Sr. Milton Barbosa, comentou que os problemas precisam ser 

resolvidos com urgência, pois existem termos de ajustamento de conduta assinados com o 

Ministério Publico, e que os Prefeitos estão sujeitos a penalidades caso não cumpram os 
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TAC. O Assessor Jurídico do Consórcio, Sr. Dinilton Pereira, comentou que, a partir do 

momento que iniciar o processo, tudo deve ser apresentado ao Ministério Público, avisando 

da iniciativa das Prefeituras, através do Consórcio, para tomarem conhecimento sobre a 

busca por soluções definitivas que está em andamento. Ele comentou que o projeto todo, 

para ser concluído, é de médio e longo prazo, mas se não der inicio logo, a resolução do 

problema só vai sendo adiada, e com isso prejudicará os municípios e seus gestores. O 

Prefeito de Espinosa, Sr. Milton Barbosa Lima, disse que enquanto Prefeitos têm que 

tomar a decisão em caráter de urgência, mesmo que a operação da usina comece no 

próximo mandato. O Prefeito de Catuti e presidente do Consórcio Privado (UNIÃOGERAL), 

Sr. José Barbosa Filho, disse que, com o aval da Assessoria Jurídica do Consórcio, a 

decisão deve ser tomada nesta assembleia mesmo, e não esperar outra reunião de 

Prefeitos, devido à dificuldade de reuni-los, diante dos seus inúmeros compromissos. O 

Prefeito de Janaúba, Sr. Carlos Isaildon, disse que é preciso votar logo e depois consolidar 

a validação junto aos prefeitos ausentes, destacando que seu município precisa muito deste 

projeto devido aos problemas enfrentados com o local onde armazena o lixo. O Assessor 

Jurídico do Consórcio comentou que a Assembleia pode tomar a decisão, mesmo que 

alguns municípios não tenham comparecido, pois foi instalada com o quórum necessário. O 

Presidente do Consórcio, Prefeito de Pai Pedro, Sr. Eujácio Rodrigues, colocou em votação 

a aprovação dos estudos e a continuidade do processo, que por unanimidade foi 

autorizado: a modelagem da proposta, a realização de consulta publica e audiência pública, 

e a realização do processo licitatório para formalização da Parceria Publico Privada. Dando 

continuidade a pauta, a palavra foi passada ao Sr. Francisco Takeshi de Souza Uejo, 

Coordenador Geral da empresa IP Engenharia e Projetos de Eficiência Ltda., para 

apresentação dos Estudos para modelagem técnica, econômico-financeira e jurídica para a 

modernização, eficientização, expansão, operação e manutenção da infraestrutura da rede 

de iluminação pública dos municipios integrantes do Consórcio UNIÃO DA SERRA GERAL. 

O Sr. Francisco fez a apresentação, dizendo que é um projeto inovador, de melhoria da 

eficiência do serviço de iluminação pública, que poderá ter como fonte de receita para seu 

custeio, a receita vinculada a Contribuição de Iluminação Pública - CIP. Informou que, de 

acordo com a proposta apresentada em documentos, caso seja aprovada, será 

disponibilizado para as cidades uma plataforma de prestação de serviços vinculada à 

iluminação pública. Ele mostrou as potencialidades do projeto e sua proposta de 

implantação, em formato de Parceria Publico Privada - PPP, tudo com base nos estudos 

técnicos já efetivados. Propôs uma concessão de 25 anos, com meta de substituir 100% 

das luminárias por luminárias de Led, e implantar prestação de vários serviços a partir dos 

IPs, com investimento estimado em torno de R$ 167 milhões. Depois de debatido o tema, o 
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Prefeito de Janaúba, Sr. Carlos Isaildon, pediu cautela, salientando ser necessário um 

maior conhecimento técnico e jurídico para analisar melhor esta proposta. Sugeriu a 

formação de uma comissão técnica para avaliar a proposta que ficou aberta, sem tomada 

de decisão. O Sr. Francisco Takeshi fez a entrega ao Presidente do Consórcio, dos 

documentos que compõem os estudos realizados, conforme autorizado pelo Consorcio, 

com base no Procedimento de Manifestação de Interesse – PMI 001/2018. Concluída a 

pauta, o Presidente do Consorcio, Sr. Eujácio da Soledade Rodrigues, Prefeito de Pai 

Pedro, agradeceu a presença e a paciência de todos que participaram das duas 

assembleias realizadas nesta data, e deu por encerrados os trabalhos. A assembleia foi 

encerrada as dezoito horas, e nada mais havendo a tratar, eu, Horácio Cristo Barbosa, 

Superintendente do Consórcio UNIÃO DA SERRA GERAL, lavrei a apresente ata, que será 

assinada por mim e pelo Presidente, e terá como anexo a lista de presença, pagina 39 do 

livro de presença numero 02 do consorcio.


