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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO UNIÃO DA SERRA GERAL, 

REALIZADA ATRAVES DE VIDEOCONFERENCIA, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2020, DE 

10H30MIN AS 12H30MIN, PARA CUMPRIMENTO DA PAUTA, CONFORME EDITAL DE 

CONVOCAÇÃO 005/2020 DE 02/06/2020. 

 

Aos nove dias do mes de junho do ano de dois mil e vinte, ás dez horas e trinta minutos, 

através de Videoconferencia, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária do Consórcio 

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

UNIÃO DA SERRA GERAL, conforme edital de convocação 005/2020 de 02/06/2020, para 

cumprimento da seguinte pauta: 01. Abertura; 02. Apreciação de eventuais moções de 

censura; 03. Apresentação, discussão e aprovação da Prestação de Contas do exercício 

2019; 04. Outros assuntos de interesse dos Prefeitos; 05. Encerramento. Participaram da 

assembleia os seguintes Prefeitos e Representantes dos municípios: José Barbosa Filho 

(Prefeito de Catuti), Eujácio da Soledade Rodrigues (Prefeito de Pai Pedro), Alexandre 

Augusto Fernandes de Oliveira (Prefeito de Monte Azul), Elpidio Ribeiro Neto (Prefeito de 

Serranópolis de Minas), Silvanei Batista Santos (Prefeito de Porteirinha), Reginaldo Antônio 

da Silva (Prefeito de Jaíba), Edmarcio Moura Leal (Prefeito de Matias Cardoso), Ailton Souza 

de Oliveira (Veterinário do SIM, Representante do Prefeito de Gameleiras), Niviany Josiely 

Silveira (Gestora de Turismo de Catuti), Hamon Ferreira de Souza (Assessor Técnico do 

Consórcio UNIÃO DA SERRA GERAL), João Lucas Silveira (Auxiliar Administrativo do 

Consorcio UNIÃO DA SERRA GERAL), Cleiton Greis (Contador do Consorcio UNIÃO DA 

SERRA GERAL), Ramon Pereira Freitas (Secretário Executivo do UNIÃOGERAL), Carmem 

Silva Rosa de Souza (Assessora Administrativa do Consórcio UNIÃO DA SERRA GERAL), 

Dinilton Pereira da Costa (Assessor Jurídico dos Consórcios UNIÃO DA SERRA GERAL e 

UNIÃOGERAL), e Horácio Cristo Barbosa (Superintendente do Consórcio UNIÃO DA SERRA 

GERAL). A assembleia foi iniciada às dez horas e trinta minutos, em segunda convocação. O 

Presidente do Consorcio, Eujácio da Soledade Rodrigues, Prefeito de Pai Pedro, fez a 

abertura da assembleia comentando a pauta, com destaque para o principal ponto que é a 

apresentação e aprovação da prestação de contas do exercicio de 2019. Sobre a apreciação 

de eventuais moções de censura não houve nenhuma manifestação. O Superintendente do 

Consórcio também comentou a pauta citando outros assuntos importantes de serem 

discutidos. Citou o Serviço de Inspeção Sanitária, o Programa de Gestão de Residuos Sólidos 

e o processo de apoio para estruturação do Hospital Regional de Janaúba. O Presidente 

esclareceu aos participantes que foi convocada uma assembléia no mês de março deste ano, 

para apresentação da prestação de contas, mas a mesma foi cancelada, porque estava 
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previsto a apresentação de parecer do Conselho Fiscal e isso não foi possivel, devido ao 

Conselho Fiscal ter sido criado no Termo Aditivo ao Protocolo de Intenções, que conforme a 

lei dos Consórcios Públicos precisa ser ratificado pelas Câmaras Municipais de todos os entes 

consorciados, e que, como Janaúba ainda não ratificou o Termo Aditivo ao Protocolo de 

Intenções, o Conselho Fiscal ainda não tem validade. Disse ainda que em outra reunião, os 

prefeitos concordaram que a prestação de contas fosse aprovada em assembleia, sem 

parecer do consellho fiscal, como vem sendo feito nos anos anteriores. Eujácio lembrou que 

os relatorios contábeis que compoem a prestação de contas foram enviados por e-mail para 

todos os prefeitos, e em seguida passou a palavra para o Contador do Consórcio, Senhor 

Cleiton Greis. Cleiton fez uma apresentação dialogada da prestação de contas do exercicio de 

2019, em documento no formato POWER POINT, mostrando detalhes das receitas e 

despesas, e também os resultados contábeis e financeiros. Concluida a apresentação e não 

havendo questionamentos, o Presidente colocou em votação, e a prestação de contas foi 

aprovada por unanimidade. O Superintendente informou mais uma vez, que a documentação 

completa referente a movimentação financeira do exercicio de 2019 se encontra na sede do 

consórcio a disposição dos entes consorciados, que poderão consultar a qualquer tempo caso 

haja interesse. A prestação de contas aprovada segue anexa a esta ata. Dando sequência 

aos trabalhos a palavra foi passada ao Superintendente do Consórcio, Sr. Horácio Cristo 

Barbosa, que fez a apresentação de informações, para nivelamento dos Prefeitos, sobre 

alguns trabalhos que estão sendo desenvolvidos pela equipe tecnica. Horacio informou que o 

projeto apresentado ao Ministério Público de Defesa do Consumidor – PROCON MG foi 

aprovado pelos Gestores do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, e que na ultima 

semana foram solicitados alguns ajustes para posterior assinatura de convênio. O Projeto 

prevê o repasse ao Consórcio, de recursos financeiros no valor de R$ 236.741,00 (duzentos e 

trinta e seis mil e setecentos e quarenta e um reais) para aquisição de veiculo, móveis e 

equipamentos para estruturação da Coordenadoria Regional de Inspeção Sanitária e dos 

Escritorios do Serviço de Inspeção Municipal – SIM dos 15 municipios consorciados. Disse 

que entre os ajustes solicitados no projeto houve inclusão de contrapartida do consórcio, que 

será o custeio da equipe técnica da Coordenadoria de Inspeção Sanitária e ainda do seguro e 

manutenção do veiculo, compromissos que já constam nos Contratos de Programa assinados 

pelos municipios. O Superintendente comentou tambem sobre a situação do Aterro Sanitário 

de Janaúba, que terá em breve a sua gestão passada para o Consórcio, conforme projeto de 

Lei aprovado pela Camara Municipal de Janauba e sancionado pelo Prefeito. Lembrou que na 

ultima assembleia, realizada no dia 28 de maio de 2020, foi aprovada proposta para os 

municipios ratearem os custos de adequação do aterro com a finalidade de receber residuos 

dos municipios consorciados, para atender as ações emergenciais negociadas com o 
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Ministério Público do Meio Ambiente do Norte de Minas. Finalisando sua apresentação o 

Superintendente falou sobre a situação do Hospital Regional de Janaúba, especificamente 

quanto aos leitos disponiveis para atendimento aos pacientes com casos confirmados de 

COVID-19, lembrando que em reunião com dirigentes do hospital, com Secretarios Municipais 

de Saúde e com representantes da Maçonaria, ficou acertado o apoio dos Prefeitos para 

ajuda na captação de recursos para melhorar a estrutura fisica do hospital e obter o 

credenciamento dos leitos de UTI instalados. Para isso a equipe ficou com a tarefa de 

preparar um oficio a ser encaminhado a Deputados solicitando gestão junto ao Ministério da 

Saude visando obter o credenciamento dos leitos de UTI e concluir o projeto básico de 

estruturação de novos leitos. Os documentos serão repassados a Diretoria do Consorcio e 

aos Prefeitos que puderem encaminhar para Deputados e Governos. Após as apresentações 

os Prefeitos participantes confirmaram apoio às ações em andamento. Em seguida o 

Presidente do Consorcio, Sr. Eujácio Rodrigues, agradeceu a participação e apoio de todos e 

deu por encerrada a assembleia. Finalizados os trabalhos em conformidade com a pauta, a 

assembleia foi encerrada às 12h13min, e nada mais havendo a tratar, eu Horácio Cristo 

Barbosa, Superintendente do Consórcio UNIÃO DA SERRA GERAL, lavrei a presente ata que 

será assinada por mim, pelo Presidente e por todos que se interessarem. 

 

 


