ATA DA ASSEMBLÉIA DO CIAS - CENTRO OESTE - CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE ATERRO SANITÁRIO DO CENTRO OESTE MINEIRO.

Aos vinte e cinco dias do mês de julho de dois mil e quatorze, na Sede do Lions
Clube de Pitangui, a Rua Antônio Filgueiras, s/nº, Centro, na cidade de
Pitangui-MG, reuniram-se os Prefeitos e Secretários Municipais de Meio
Ambiente das Prefeituras Integrantes do CIAS-CENTRO OESTE, conforme
“lista de presença”, para deliberarem a seguinte pauta: a) – Leitura e aprovação
da Ata anterior, b) – Aprovar o Ingresso de Novos Consorciados; c) Explanação
pela COPASA da Logística e Projetos dos Aterros Sanitários a serem
implantados. A Reunião teve seu início na segunda chamada ás 14:30
(quatorze e trinta) horas, conforme Edital de Convocação, publicado no “Jornal
Minas Gerais”,caderno 2, folha 12, sexta feira, 25 de julho de 2014, na seção
Publicações de Terceiros e Editais de Comarcas, sob a Coordenação do
Presidente do CIAS-CENTRO OESTE, o Prefeito do Município de Pitangui-MG,
Dr. Marcílio Valadares, que agradeceu a presença de todos. Passando ao item
“a” da Pauta, a Ata da Assembléia anterior foi lida e aprovada por todos. Em
seguida fez uma explanação de como surgiu o Consórcio e como foi
conseguida área da Fazenda Cantagalo, cedida para a Prefeitura de Nova
Serrana, com o objetivo de atender os 09(nove) municípios que integraram
inicialmente ao Consórcio, para ali se fazer o Aterro Sanitário da Microrregião
do Centro Oeste Mineiro. Explicou também que a pedido da SEDRU Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional, Política Urbana e Gestão
Metropolitana o Consórcio foi aberto para adesão de mais 25(vinte e cinco)
municípios que será um dos três Polos da Bacia do Rio São Francisco,
chamado POLO BOM DESPACHO, os quais serão contemplados com
Recursos Federais através da SEDRU. O Presidente colocou em votação a
Adesão dos 25(vinte e cinco) municípios ao CIAS-CENTRO OESTE, o que foi
aprovado por todos. Ficando assim aderido ao CIAS-CENTRO OESTE os
municípios de: Araújos, Abaeté, Bambuí, Biquinhas, Bom Despacho, Córrego
Danta, Dores do Indaiá, Estrela do Indaiá, Florestal, Iguatama, Luz, Maravilhas,
Martinho Campos, Medeiros, Morada Nova de Minas, Paineiras, Papagaios,
Pará de Minas, Pequi, Pompéu, Quartel Geral, São José da Varginha, Serra da
Saudade, Tapiraí e Cedro do Abaeté. Foi esclarecido, pelo Sr. Presidente, que
a Adesão Definitiva só se efetivará após a Ratificação pelas respectivas
Câmeras Municipais, através de Lei. Em seguida o Presidente passou a
palavra para o Secretário Executivo do CIAS-CENTRO OESTE, o Engenheiro
Egídio de Pádua Correa, que passou a complementar algumas informações,
como por exemplo, a definição da quota de R$0,10 (dez centavos) por
habitante por município, definida na Assembléia de Criação do CIAS-CENTRO
OESTE, que será cobrada através do “Contrato de Rateio” que será enviada
para cada município participante, inclusive para os que agora estão aderindo
ao Consórcio, Informou também que a COPASA foi Contratada pela SEDRU
para estudar a logística dos Aterros Sanitários necessários, inclusive
acompanhando a necessária aprovação junto aos Órgãos Ambientais. Em
seguida a COPASA, através do Engenheiro José Maurício Resende, fez uma
apresentação dos trabalhos já realizados pela COPASA relativos a Aterros
Sanitários, e sobre a forma que conduzirá os trabalhos para o nosso Consórcio.

Pedindo a palavra, o Prefeito de Pompéu o Sr. Joaquim Campos, pediu que o
valor da quota de R$0,10 (dez centavos) fosse melhor estudada, em função do
aumento dos municípios participantes e que fosse baseada numa “Planilha de
Custo” a ser feita pela Diretoria Executiva do Consórcio, que deverá ser
apresentada na próxima Assembléia Geral. Em seguida pediu a palavra o
Prefeito de Morada Nova de Minas, o Sr. Walter Francisco de Moura, que
passou a explicar o que está acontecendo entre o seu município e a Promotoria
local, solicitando orientação de como proceder para recorrer de uma multa
contra seu município e contra a pessoa do Prefeito. O Presidente do CIASCENTRO OESTE ficou de discutir o assunto com a SEDRU para tentar
resolver o assunto. Em seguida o Sr. Presidente agradeceu a presença do
Superintendente Regional da FUNASA/MG o Dr. Célio Gonçalves Rios, que
fazendo uso da palavra, elogiou a formação do Consórcio, dizendo ser para
ele a forma correta de enfrentar o problema dos Resíduos Sólidos, uma vez
que os pequenos municípios sozinhos não conseguem resolver o problema.
Colocou a disposição do Consórcio para ajudar nesta grande empreitada que
será a melhor forma de resolver o problema da adequação dos Resíduos
Sólidos. Ao final, não havendo mais nada a ser tratado eu, Egídio de Pádua
Correa, que Secretariei os trabalhos, redigi esta Ata que segue assinada por
mim e Pelo Presidente.

