
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA -21  DE DEZEMBRO DE 2020 -

CONSORCIO  INTERMUNICIPAL  REGIAO  INTEGRADA  DE   DESENVOLVIIVIENTO

SUSTENTAVEL - RIDES

Aos  21  (vinte e  urn)  dias do  mss de dezembro do  ano  de  2020  (dois  mil  e vinte),  as

09:00  horas,   na  Sala  de   Reuni6es  da  Sede  do  Cons6rcio   lntermunicipal

lntegrada de Desenvolvimento Sustentavel -RIDES, situada na Rua Padre Man

166 A, centro,  na cidade de Monte Carmelo, no estado de MinasGerais, foi realiteda a

Assembleia  Geral  Extraordinaria  -  AGE  -  21   de  dezembro  de  2020  -  Cons6ngiio

lntermunicipal Regiao lntegrada de Desenvolvimento Sustentavel -RIDES.  ReuniraritR

se  os  prefeitos  representantes  dos  Municlpios  Consorciados  e  demais  convidados,

conforme lista de presenea anexo, para tratarem dos seguintes assuntos: 1 -Discussao

e votagao da Ata da Assembleia Geral  Extraordinaria -AGE -08 de abril de 2020 do

Cons6rcio  lntermunicipal  RIDES;  2 -Apresentagao  do  relat6rio  de  atividades  2020  e

plano de metao 2021 : 3 -Apresenta9ao e aprovagao de prestacao de contas 2020; 4 -
Apresenta9ao e  aprovacao do orcamento 2021;  5 -Eleieao  da  Diretoria  Executiva  e

Conselho   Fiscal   -   Gestao   2021:   6   -Assuntos   lnstitucionais,   Administrativos   e

Financeiros.  0 Presidente do Cons6rcio RIDES e Prefeito de Cascalho Rico,  Sr.  Dario

Barges   de   Resende,    abriu   os   trabalhos   se   apresentando   e   agradecendo   os

companheiros  prefeitos  e  aos  demais  pela  presenga,   parabenizando  tambem  aos

prefeitos  eleitos  dos  municipios  de  Cascalho  Rico,  Coromandel  e  lral  de  Minas  e

reforgando   a   importancia   das   partes   juridica,   contabil   e   marketing,   dentro   das

prefeituras. Ressaltou tamb6m a importancia de outras entidades, como as Associac6es
de Municipios e Cons6rcios Publicos, por exemplo: Cons6rcio Publico lntermunicipal de

Sadde da  Rede  de  Urgencia  e  Emergencia da  Macrorregiao do Triangulo do  Norte -

CISTRl, Cons6rcio Publico lntermunicipal de Desenvolvimento Sustentavel do Triangulo

Mineiro e Alto Paranalba -CIDES, Associagao dos Municlpios da Microrregiao do Vale

do  Paranaiba -AMVAP,  Associagao  Mineira dos  Municipios -AMM,  Associa9ao dos

Municipios  da  Microrregiao  do Alto  Paranaiba - AMAPAR,  entre outras.  Em  seguida,

refongou     a     importancia     do     Cons6rcio     lntermunicipal     F{egiao     lntegrada     cle

Desenvolvimento  Sustentavel  -  RIDES,   na  resolugao  de  assuntos  peculiares  das

regi6es,  prlnclpalmente nas ag0es que envolvem  o saneamento basico e os residuos

s6Iidos, firmando que o Cons6rcio lntermunicipal RIDES, passou por alguns problemas

internos e que ap6s urn trabalho de restruturaeao esta conseguindo encerrar o ano de

2020 com todos os fornecedores e colaboradores pagos, e com dinheiro em conta. Em

seguida, convidou o Secretario Executivo do Cons6rcio lntermunicipal RIDES, Sr. Diego

Cavalcante Mota,  para a apresentagao da ordem do dia.  Para discussao e aprovagao
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da  pauta,  registaram  a  presenca  dos  seguintes  representantes  dos  Municipios  que

comp6em a Cons6rcio lntermunicipal RIDES: Sr. Dario Borges de Resende, Prefeito de

Cascalho  Rico,  Sr.  Jos6  Borges de Oliveira,  Prefeito  Eleito e  Diplomado de  Cascalho

Rico,  Sr.  Wanderlei  Lemes  Santos,  Prefeito  Reeleito  de  Abadia  dos  Dourados,  Sr.

Fernando  Breno  Valadares  Vieira,  Prefeito  Eleito  e  Diplomado  de  Coromandel,  Sr.

Lindomar Amaro Borges, Prefeito Reeleito de lndian6polis, Sr. Cleiton  Gomes da Cruz,

Prefeito Eleito e Diplomado de  lrai de  Minas e a Sr.  Paulo  Rodrigues  Roch

Reeleito  de  Monte  Carmelo.  0  Sr.  Joao  Rodrigues  dos  Reis,  Prefeito  de

justificou sua ausencia,  devido a compromissos agendados anteriormente.  Pres

portanto 2/3 (dois tengos) dos representantes dos Municipios que comp6em o Cons6
Intermunicipal RIDES, iniciaram-se as discuss6es e votac6es. Desta forma foi realizad

a  leitura  da Ata  da Assembleia  Geral  Extraordinaria - 08 de  abril  de  2020,  a qual  foi

APROVADA   por   unanimidade.   Em   sequencia,   foi   apresentada   a   organiza¢ao   e

funcionalidade de urn Cons6rcio Ptiblico, bern como a hist6ria, estruturagao e instala9ao

do   Cons6rcio   lntermunicipal   Regiao   lntegrada   de   Desenvolvimento   Sustentavel  -

RIDES. Em sequencia, foi apresentada ldentidade Estrat6gica do Cons6rcio, possuindo

como  Missao  a  construcao  de  soluc6es  integradas  para  a  desenvolvimento  regional

sustentavel, aos municipios consorciados; Visao: aumentar a capacidade de realizagao,

conferindo major eficiencia na captacao de projetos, alem de possibilitar o fortalecimento

da  regiao  integrada  ao  ampliar  a  capacidade  de  dialogo  e  negociacao  nos  entes  da

federagao e entidades privadas e Valores,  6tica, transparencia,  eficiencia,  excelencia,

confianga   e   comprometimento,   reforgando   a   importancia   em   trabalhar  de  forma

consorciada.  Dando  continuidade,  foi  apresentada  a  site  do  cons6rcio,  local  onde  6

possivel  obter  todas  as  informac6es  pertinentes  ao  Rides,  bern  como  o  Plano  de

Gerenciamento lntegrado de Residuos S6Iidos e os Planos Municipais de Saneamento

de  cada  municipios,  documentos estes que sao exigencias  legais e sao  necessarios

para a obtengao de recursos e a96es vinculadas ao saneamento ambiental municipal,

alem  de  possuir o  campo  da transparencia,  local  onde 6  disponibilizado  os  relat6rios

financeiros do cons6rcio.  Em  continuidade,  o Sr.  Diego Cavalcante  Mota  apresenta  o

motivo que fizeram os municipios a criarem o Consorcio lntermunicipal RIDES: o "Lixao'',

visto que e urn problema em comum em todos os municipios, e o Ministerio Ptiblico vein

atuando  para que este seja  sanado.  Apresentando que cinco  municipios ja  possuem

Termo de Ajustamento de Conduta, TAC's, relacionados a esta tematica, os quais ja se

encontram  com  sues  clau8ulas vencidas,  e  o  cons6rcio tern a  necessidade  de  envio

mensalmente de relat6rios das ag6es vinculadas aos TAC's, a Coordenadoria Regional

dae Promotorias de Justica do Meio Ambiente das Bacias dos Rios Paranaiba e Baixo

Rio  Grande,  afim  de verificar se ha  inercia ou  nao  pelos  municlpios,  com  o  intuito de
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execueao  caso  nao  verifique  o  andamento  das  ag6es,  visto  que  muitas  destas  sao

vinculadas a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e nao compete ao Cons6rcio. Em

sequencia,  o Sr.  Diego apresenta a  importancia aos Prefeitos de que haja profissional

tecnico qualificado junto a Secretaria de Meio Ambiente, visto que os processos civis e

penais   estao    bern   severos   em   quest6es   ambientais.    Dando   continuidade,    foi

apresentado aos presentes como vein ocorrendo a captagao de recursos por meio com

o  Cons6rcio  lntermunicipal   RIDES,   atraves  de  camaras  de  deputados

estaduais, em particular com o Deputado Federal Z6 Vitor e o Deputado Estad

Humberto,  vista que  estes ja vein colaborando junto  ao cons6rcio,  reafirmando q

cons6rcio nao possui cunho politico. Ja as a96es para a viabilizagao do Parque Sanitari

Consorciado, vein sendo realizadas,  potem 6 necessario que os municipios executem

as ag6es emergenciais primeiro, uma vez que, o local recebera somente os rejeitos dos

municipios,  mostrando  a  importancia  da  segregagao  e  da  coleta  seletiva  municipal,

Ap6s,  o Sr.  Diego  Cavalcante  Mota,  apresenta  o  convenio firmado  entre  o  Cons6rcio

lntermunicipal  RIDES e o Minist6rio de Meio Ambiente, visto que as metas estipuladas

neste projeto estao diretamente ligadas a Gestao de Residuos S6lidos Municipais, e fala

do empenho do Deputado Z6 Vitor na interlocueao junto ao Minist6rio do Meio Ambiente

no  sentido de  aprova9ao  do  projeto,   objeto do convenio  e  a  melhoria  na  gestao  dos

residuos  s6lidos  dos  municipios,  quais  sejam:  Abadia  dos  Dourados,  Cascalho  Rico,

Coromandel,  lndian6polis,  lrai de Minas,  Monte Carmelo e Romaria,  com o valor de R$

4.579.269,55 (quatro milh6es e quinhentos e setenta e nove mil e duzentos e sessenta

e nove reais e cinquenta e cinco centavos), com o repasse de R$ 4.574.690,28 (quatro

milh6es e quinhentos e setenta e quatro mil e seiscentos e noventa reais e vinte e oito

centavos), cuja contrapartida do foi de R$ 4.579,27 (quatro mil e quinhentos e setenta e

nove reais e vinte e sete centavos), o que viabilizou muito a participagao do Cons6rcio

neste  processo  de  seleeao,  uma  vez  que  se  fosse  determinado  urn  valor  maior de

contrapartida  nao seria possivel  a  participaeao.  Neste  momento,  a  palavra e passada

ao   Engenheiro  Ambiental   Kassio   Henrique   Gama   Souza,   responsavel   tecnico   do

Cons6rcio   lntermunicipal   RIDES,   para   a   explicagao   das   ag6es   que   deverao   ser

executadas em 2021,  uma vez que o convenio esta com vigencia ate 31  de dezembro

de 2021.  Kassio Henrique, faz uma observagao inicial visto que o Edital a partir do qual

o convenio foi firmado, 6 especifico para a aquisicao de materials e equlpamentos,  nao

sendo  possivel  neste  momento  a  viabilizacao  de  projetos  e  obras  que tamb6m  sao

importantes   para   a   gestao   de   residuos   s6lidos   urbanos.   0   projeto   i   vinculado

diretamente   a   ae6es   de   provenientes   da   coleta   seletiva,   e   informando   que   os

equipamentos  solicitados foram  a  partir de  levantamentos feitos  da  demanda  real  de

cada municipio. Para sua execugao, este projeto 6 composto de quatro metas, sendo a
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primeira  a  realizacao  da  coleta  de  residuos  secos,  umidos  e  rejeitos.  Afim  de  ser

executada,  e  necessaria  a  realizagao das  seguintes  etapas:  Realizar campanhas  de

Educacao Ambiental  nos  municipios  consorciados;  Expandir a  rota da coleta  seletiva,

para que seja realizada em todo perimetro urbano nos municipios consorciados; Sefao
instalados coletores em  institui96es de ensino em  pontos estrategicos dos municipios

consorciados;    Realizar   campanhas   educativas   junto   as   escolas   dos   municipios

consorciados ao RIDES. Ja a segunda meta, e a lnstalaeao de unidades de triagem de

residuos reciclaveis e a readequaeao das unidades de triagem ja existentes. A

meta 6 a  lnstalagao de Unidades de Compostagem  de  Residuos Organicos (d

esta etapa sera especifica junto ao municipio de  lndian6polis,  visto que sera  insta

uma unidade de compostagem  no municipio.  0 Sr.  Diego, faz usa da  palavra e  relat

aos presente sobre a eficiencia do projeto Aroeira, executado pela Secretaria Municipal

de Meio Ambiente a Sra. Adairlei Ap. Borges no municipio, nas agao de Coleta Seletiva.

0 Sr.  Kassio Henrique retoma a palavra e apresenta a quarta e ultima etapa,  que e a

lnstalagao  de  Unidade  de  Re9iduos  de  Construoao  Civil  (RCC),  atrav6s  da  etapa  de

lmplementagao  da  Usina  de  reciclagem  de  entulho  e  residuos  da  construeao  civil

consorciada, vista que ainda nao 6 executado em nenhum dos municipios a segregacao

e  destinaeao final  ambiental  adequada  deste tipo  de  residuo.  0  Sr.  Diego,  retoma  a

palavra apresentando a ldentidade Visual que sera utilizada nas ae6es vinculadas a este

convenio,   bern   como   a   adesivagao   de   todos   os   equipamentos,   bern   como   os

equipamentos que serao adquiridos, entre eles: caminh6es compactadores, trituradores

de  vidro,   triturador  de   poda,   lixeiras,   caminh6es   cacamba   exclusivos   para   coleta

seletiva,  estejras  transportadoras,  mesas  de  triagem,  balangas,  prensas  hidfaulicas,

empilhadeira manual, cagamba trituradora e retroescavadeira.  0 Sr.  Diego reforga que

a  ldentidade  ainda  nao  esta  aprovada  pela  equipe  do  Ministerio  do  Meio  Ambiente,

portanto o  layout apresentado podera sofrer alterag6es.  Ja foram  realizadas licitag6es

no valor de  R$ 4.124.217,51  (quatro  milh6es  e  cento  e vinte quatro  mil  e duzentos  e

dezessete reais e cinquenta e urn centavos), sendo os unicos equipamentos que faltam

ser  licitados  sao  a  retroescavadeira,  cacamba  trituradora,  balanea  e  a  empilhadeira

manual.    Nos   processos   licitat6rios   ja   realizados,    houve   uma   economia   de   R$

1.108.118,51  (urn  milhao  e  cento  e  oito  mil  e  cento  e  dezoito  reais  e  cinquenta  e  urn

centavos),  valor este que sera  pleiteado  para sua  realocagao  na  aquisigao de  novos

equipamentos,  dentro  dos  quais ja  foram  aprovados  no  edital.  Em  continuidade,  foi

apresentada a vantagem da gestao consociada,  urn exemplo dado aos presentes, foi

que urn determinado municipio fez a  aquisieao recente de dois caminh6es,  sendo urn

compactador e urn caoamba, nos valores de R$ 304.000,00 (trezentos e quatro mil reais)

e   R$   309.000,00   (trezentos   e   nove   mil   reais)   respetivamente.   Ja   o   Cons6rcio
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lntermunicjpal  RIDES,  realizou  a  mesma  aquisi9ao  destes  equipamentos  nos valores

de,  R$ 282.000,00  (duzentos e  oitenta e dois  mil  reais)  e  R$ 278.300,00  (duzentos e

setenta e oito mil e trezentos reais), gerando uma economia de R$ 52.700,00 (cinquenta

e dois mil reais e setecentos reais),  visto que se este municipio estivesse consorciado

o RIDES, teria o gasto anual do contrato de rateio de aproximadamente R$ 40.000,00

(quarenta mil reais), podendo realocar o recurso pr6prio em outras ae6es do municipio.

Em sequencia, na condueao dos trabalhos, o Secretario Executivo Sr.  Diego ap

o  convenio  firmado  entre  o  Cons6rcio  lntermunicipal  RIDES  e  o  lnstituto  Min

Gestao das Aguas -IGAM,com o objetivo de cooperacao t6cnica entre os convene

para a contratagao de urn colaborador,  para a continuidade de execueao de ativida
de apoio administrativo para a sede da Unidade Regional de Gestao das Aguas

Triangulo  Mineiro  e Alto  Paranaiba  no  municipio  de  Uberlandia,  sendo  custeado  ate

entao pelo municlpio de Monte Carmelo. A palavra entao e passada para a Engenheira

Ambiental  e Analista Tecnica  responsavel  pela  analise  dos  processos  de  Outorga  no

lGAM,  Sra.  Larissa Lima Gonzaga,  a qual faz uma rapida explicagao sobre a 6rgao e o

instrumento  legal  de  outorga,  apresentando  os  resultados  obtidos  durante  o  ano  de

2020,  o qual foram concluTdos 628 (seiscentos e vinte e oito) processos de outorga da

regiao, sendo as maiores demandas nos municipios de Coromandel,  Monte Carmelo e

lndian6polis.  Ja  as  outorgas coletivas,  sao  necessarias quando sao declaradas  areas

de   conflito,   em   locais   verificados   uma   indisponibilidade   hidrica.   Em   2020   foram

concluidos 10 processos que estavam parados no 6rgao, desde do ano de 2006. sendo

beneficiados cerca de 200 usuarios, mostrando que atrav6s do convenio e possivel uma

maior   seguranea   aos   usuarios   e   maior   agilidade   na   execueao   dos   processos,

beneficiando os usuarios da regiao.  0 Sr.  Diego Cavalcante Mota  retoma a palavra,  e

coloca em votaeao a manutengao do convenio firmado entre o Cons6rcio lntermunicipal

RIDES e a Unidade Regional de Gestao das Aguas -URGA, para o ano de 2021, sendo

APROVADO por unanimidade.  Em sequencia e apresentado o convenio firmado entre

o Cons6rcio lntermunicipal RIDES e a Associagao dos Usuarios de Aguas da Regiao de

Monte  Carmelo  - AUA,  com  o  objetivo  de  subsidiar  as  despesas  financeiras  para  a

manuteneao  do  convenio  entre  a  Associagao  dos  Usuarios  de  Aguas  da  Regiao  de

Monte  Carmelo  -AUA  e  o  lnstituto  Estadual  de  Florestas  -  lEF,  ate  entao  tambem

custeado apenas pelo municipio de Monte Carmelo. A palavra entao 6 passada para o

Supervisor da  Regional do  lEF,  Sr.  Frederico  Fonseca  Moreira,  o qual faz uma rapida

explicagao  sobre  o  6rgao  e  a  importancla  destes  convenlos flrmados  entre  o  estado,

uma vez que em  menos de 2  (dois)  anos,  o  nucleo de  Patrocinio conseguiu  reduzir o

passivo de  processos  de  890  para  250.  A  palavra  entao  6  repassada  para  a  analista

Thays   Cunha   Viera,    responsavel    pelo   escrit6rio    sediado   em    Monte   Carmelo,
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subordinado ao nucleo de Patrocinio,  a qual apresenta as atividades desenvolvidas no

6rg2io,  sendo suas competencias vinculadas aos processos de intervencao ambiental,

as  quais   incluem   supressao  de  vegetacao,   interveneao  em  area  de   preservaeao

permanente,  corte de arvores  isoladas,  cadastro ambiental  rural - CAR,  entre outras.

Este convenio apresentou durante os anos de 2019 e 2020 a analise de 362 (trezentos

e sessenta e dois) processos de interveneao ambiental, sendo 238 (duzentos e trinta e

oito)  processos dos municlpios que comp6em o Cons6rcio lntermunicipal  R

as  maiores  demandas  nos  municipios  de  Coromandel,  Monte  Carmelo  e A

Dourados. Ja o viveiro instalado no municipio de Monte Carmelo conseguiu a pr

de  8.000  (oito  mil)  mudas  de  especies  nativas  do  cerrado  brasileiro  e  de  esp

frutiferas ex6ticas, foram realizados 1.000 (urn mil) Cadastros Ambientais Rurais (CA

1.200  (urn  mil  e  duzentos)  atendimentos  na  agencia  com  o  intuito  de  sanar dtlvidas,

registros relacionados a fauna e registros de lenha,  produtor de carvao, dentro outros,

e  720  (setecentos  e vinte)  processos  somente  no  ano  de  2020  de floresta  plantada,

como  o  cadastro  de  plantio  e  outras  ae6es.  0  Sr.  Diego  Cavalcante  Mota  retoma  a

palavra  e  coloca  em  votagao  a  manuteneao  do  convenio  firmado  entre  o  Cons6rcio

lntermunicipal  RIDES  e  a  Assocjagao  de  Usuarios  de  Aguas .da  Regiao  de  Monte

Carmelo -AUA, com o objetivo de subsidiar as despesas financeiras para a manutengao

do convenio entre a Associagao dos Usuarios de Aguas da  Regiao de Monte Carmelo
-AUA e o lnstituto Estadual de Florestas -lEF, para o ano de 2021, sendo APROVADO

por  unanimidade.  A  palavra  6  repassada  para  a  Sr.  Fernando  Costa  Faria,  o  qual

agradece as administrac6es pdblicas pela manutencao destes convenios e demonstra

a  importancia destas ac6es.  em especial  para o setor do agroneg6cio,  forte fonte de

renda e desenvolvimento da  regiao.  0 Sr.  Diego Cavalcante  Mota  retoma  a  palavra e

agradece, em especial, o municipio de Monte Carmelo, na pessoa de seu representante,

Sr. Paulo Rocha, o qual realizou o aporte financeiro para manutenoao destes convenios

durante  o  ano  de  2020.  Em  sequencia,  e  apresentado  a  participagao  do  Cons6rcio

lntermunicipal RIDES junto aos Comites de Bacias Hidrograficas, repassando a palavra

para o Sr.  Kassio Henrique,  a qual informa aos presentes o que e urn comite de bacia
hidrograficas e quais  suas fun96es  bern como os  beneficios que podem trazer para o

Cons6rcio  lntermunicipal   RIDES  e  os  municipios  que  os  comp6e,   apresentando  a

participagao como representante do Poder Pdblico Municipal, junto aos Comite do Rio

Paranaiba,  Afluentes  Mineiros  do Alto  Paranaiba  -  PNl  e  o  do  Rio Araguari  -  PN2,

sendo urn CBH Federal e dois Estaduais, respectivamente. 0 Sr. Diego retoma a palavra

e   apresenta   os   parceiros   que  vein   desenvolvendo   programas   e   ac6es  junto   ao

Cons6rcio    lntermunicipal    RIDES,    sendo   eles:    SEBRAE,    Coragao    do    Cerrado,

UNIFUCAMP e  a  UFU Campus  Monte  Carmelo.  Seguindo a  pauta da assembleia, foi
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apresentado a Presta9ao de Contas 2020, neste momento a palavra e repassada para

o Sr. Bruno Borges Carvalho, representante da Assessoria Contabil -Controller Gestao

e Contabilidade Pdblica Ltda.,  o qual apresenta o replanejamento realizado nas ag6es

contabeis  do  cons6rcio  com  o  intuito  de  atender  a  demanda  dentro  das  receitas

arrecadadas, apresentando o saldo bancario, receitas realizadas e despesas ate o mss

de  novembro  de  2020.  Retomando  a  palavra,  o  Secretario  Executivo  do  Cons6rcio

lntermunicipal   RIDES,   Sr.   Diego   Cavalcante   Mota,   salienta   que   mens

publicado  todas  as  informag6es  no  site  do  Cons6rcio,  os  balancetes  re

prestacao de contas, e assim coloca em votaeao a prestaeao de contas do
lntermunicipal   RIDES  do  ano  de  2020,   sendo  APROVADO  por  unanii

contlnuidade,  e apresentado a previsao orcamentaria  para o ano de 2021,informan

que  os  valores  dos  Convenios  firmados  entre  o  Cons6rcio  lntermunicipal  RIDES  e  a

Unidade Regional de Gestao das Aguas -URGA e entre a Associagao dos Usuarios de

AguasdaRegiaodeMonteCarmelo-AUA,at6entaocusteadosapenaspelomunicipio

de   Monte   Carmelo,   foram   pulverizados   aos   demais   municipios,   sendo   os   dnicos

reajustes realizados, e assim coloca em votaeao o Ongamento para ano de 2021, sendo

APROVADO  por  unanimidade.    0  Sr.  Diego  apresenta  a  Gestao  das  Receitas  do

Cons6rcio lntermunicipal RIDES, desde sua entrada em janeiro de 2019, onde em caixa

havia R$ 6.532,00 (seis mil quinhentos e trinta e dois reais) e encerrando a ano de 2020

com  caixa  R$  165.679,00  (cento e  sessenta  e  cinco  mil  seiscentos  e  setenta e  nave

reais),  informando  aos  presentes que todas  as  despesas  referentes  ao  ano  vigente.

2020, ja foram descontadas deste valor. Dando continuidade foi apresentado as metas

para o ano de 2021, sendo elas: Execueao do cronograma de trabalho do Convenio do

Minist6rio  do  Meio  Ambiente;  Apoiar  as  ac6es  e  pautas  do  programa  Coragao  do

Cerrado;   lmplantagao   do   Sistema   de   lnspegao   de   Produtos   de   Origem   Animal

Consorciada;   lmplanta9ao   do   Sistema   de   Licenciamento   Ambiental   Consorciado;

lmplantaeao da Taxa de  Lixo nos Municipios Consorciados;  Revisao e atualizagao do

Estatuto do Cons6rcio lntermunicipal RIDES e a Retomada do Encontro da Melhor ldade

RIDES.  Em  sequencia,  na  condugao  dos trabalhos,  o Secretario  Executivo  Sr.  Diego

deu  inicio  aos  procedimentos  de  eleicao  para  DIRETORIA  EXECUTIVA  -  GESTAO

2021,  sendo apresentada a seguinte chapa: para a Presidencia, o Sr.  Paulo Rodrigues

Rocha,   Prefeito  Reeleito  de  Monte  Carmelo;  Vice-presidencia  de  Administraeao  e

Finangas,   o  Sr.   Fernando  Breno  Valadares  Vieira,   Prefeito  Eleito  e  Diplomado  de

Coromandel  e  Vice-presidencia  de   Relac6es   lnstitucionais,   o  Sr.   Lindomar  Amaro

Borges,  Prefeito  Reeleito  de  lndian6polis.  Colocando em votaeao foi APROVADA por

unanimidade. Assim, a DIRETORIA EXECUTIVA -GESTAO 2021, foi eleita de acordo

com as premissas do Estatuto Social, com a seguinte composigao: PRESIDENTE, o Sr.
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Paulo Rodrigues Rocha, casado, agente politico, inscrito no CPF sob o n° 036.258.396-

01  e  portador do  RG:  MG-8.476.053,  expedido  pela SSP/MG,  residente e domiciliado

na  Av.  Brasil  Leste,  753,  Nossa  Senhora  de  Fatima,  municlpio  de  Monte  Carmelo,

estado de Minas Gerais, CEP: 38.500-000; VICE-PRESIDENTE DE AMINISTRACAO E

FINANCAS,  Sr.  Fernando  Breno Valadares Vieira,  solteiro,  agente  politico,  inscrito  no

CPF  sob  o  n°  090.207.926-36  e  portador  do  RG:   MG-13.805.232,   expedido   pela

SSP/MG,  residente  e  domiciliado  na  Rua  Abilio  Calixto,  98,  Mans6es,  municlpio  de

Coromandel,  estado  de  Minas  Gerais,  CEP:  38.550-000,  e  VICE-PI

RELACOES  INSTITUCIONAIS,  Sr.  Lindomar Amaro  Borges,  casado,

inscrito no CPF sob o numero 435.100.006-68 e portador do RG: M-2.800.618, ex

pela  SSP/MG,  residente e domiciliado na Rua Ge"lio Magalhaes,  50,  bairro Sant

no   municipio   de   lndian6polis,   no   estado   de   Minas   Gerais,   CEP:   38490-000.

CONSELHO  FISCAL  -Exercicio  2021,   ficou   assim   composto:   PRESIDENTE:   Sr.

Cleiton Comes da Cruz, casado, agente politico,  inscrito no CPF sob o n° 059.553.706-

50  e  portador do  RG:  335670645,  expedido  pela  SSP/SP,  residente e domicillado  na

Rua Joaquim Rosa de Souza, 610, Centro, municipio de lrai de Minas, estado de Minas

Gerais,  CEP:  38.510-000;  VICE-PRESIDENTE:  Sr.  Jos6  Borges  de  Oliveira,  casado,

agente  polftico,  inscrito no CPF sob o n° 365.653.776-34 e portador do RG:  1001814,

expedido pela SSP/MG, residente e domiciliado na Aureliano Machado dos Santos, 211,

Centro,   municipio  de  Cascalho   Rico,   estado  de   Minas   Gerais,   CEP:   38.460-000;

SECRETARIO: Sr. Wanderlei Lemes Santos, brasileiro. casado, agente politico, inscrito

no CPF sob o n° 320.908.546-34 e portador do RG: M-774.065, expedido pela PC/MG,

residente e domiciliado na Rua Ezequiel Amaral,  111, bairro Nossa Senhora da Abadia,

no Municipio de Abadia dos Dourados, no Estado de Minas Gerais, CEP: 38540-000, e

SUPLENTE:  Joao  Rodrigues  dos  Reis,  brasileiro,  casado,  agente  politico,  inscrito  no

CPF sob o n° 538.530.916-87 e portador do RG:  M-1.730.617, expedido pela SSP/MG,

residente  e  domiciliado  a  Rua  Alvino  Alves  da  Cunha,  75,  Centro,  no  municipio  de

Romaria,  no estado de Minas Gerais,  CEP:  38520-000.  0  Presidente eleito,  Sr.  Paulo

Rodrigues  Rocha,  agradeceu  ao  Sr.  Dario  Borges  de  Resende  pelo  idealismo  que

sempre teve na execugao dos trabalhos tanto no municipio de Cascalho Rico quanto no

Cons6rcio lntermunicipal  RIDES, e em sequencia enalteceu o trabalho executado pelo

Secretario  Executivo do  Cons6rcio  lntermunicipal  RIDES,  Sr.  Diego Cavalcante  Mota,

pelo   trabalho   que   vein   sendo   realizado   principalmente   em   quest6es   na   gestao

financeira.  Quanto  ao  Coracao  do  Cerrado,  aemostra  aos  prefeltos  a  lmportancia  do

desenvolvimento   de   ag6es   desenvolvidas  juntamente   ao   SEBRAE,   visto   que   foi

apresentado as condig6es para a execu9ao de programas e a96es. Agradece tambem,

a  confian9a  depositada  e  a  importancia  do  trabalho  de  forma  consorciada  para  a
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desenvolvimento  regional.  Em  sequencia,  a  palavra  e  repassada  para  o  Sr.  Wendel

Luciano, Prefeito Municipal de Gurinhata, o qual solicita o apoio aos prefeitos presentes,

para concorrer a presidencia da Associacao dos Municipios da Mcrorregiao do Vale do
Paranaiba -AMVAP. Em seguida, a palavra 6 passada ao Sr. Cleidimar Zanoto, prefeito

Municipal de Capin6polis, o qual solicita o apoio dos prefeitos presentes, para concorrer

a  presidencia  do  Cons6rcio  Publico  lntermunicipal  de  Saude  da  Rede  de  Urgencia  e

Emergencia da  Macrorregiao do Triangulo do Norte -CISTRl.  Dando Continuidade,  a

palavra 6 passada ao Sr. Guilherme Marcos Guelli, Reitor da Centro Universitario Mario
Palmeiro - UNIFUCAMP e Presidente da Associacao de Desenvolvimento do Cc

do Cerrado,  o qual incialmente agradeceu a oportunidade ao  Presidente do Con

e  Prefeito  de  Cascalho,   agradecendo  ao  Cons6rcio   lntermunicipal   RIDES,

apresenta9ao do  Projeto Coraeao do Cerrado,  e mostrando que o Cons6rcio foi o u

dos  precursores  deste  programa  ter  vindo  para  a  regiao,  uma  vez  que  ja  havia  a

organizagao territorial apta para a execu9ao do projeto, Mostrou tambem, a importancja

do apoio e a investimento junto a SEBRAE na regiao, sendo  11  cidades que comp6e a

regiao   Coracao   do   Cerrado:   Abadia   dos   Dourados,   Cascalho   Rico,   Coromandel,

Douradoquara, Estrela do Sul, Grupiara, lndian6polis, lral de Mlnas, Nova Ponte, Monte

Carmelo  e  Romaria,  onde  foi  apresentando  o  planejamento  ate  2030,  informando  o

ganho que urn projeto deste porte traz as institui96es, Apresentou o plano estrategico,

indicando que as ag6es da marca Coragao do Cerrado, se baseia nas ag6es voltadas a

Turismo   Religioso,   o   Caf6   e   a   Produgao  de  Queijos,   sendo  trabalhado   os  eixos

estrat6gicos,  estes  que  sao  os  pilares  em  que  se  baseiam  as  ac6es  que  sefao

implementadas  e  proporcionando  a  crescimento  e  desenvolvimento  do  Coracao  do

Cerrado,  sendo  eles:   Pollticas  de  Fomento,  Agroneg6cio,  Turismo  e  Ambiente  de

Neg6cio  e   lnovacao.   0   Coracao  do  Cerrado  vein  desenvolvendo   programas  de

educagao empreendedora junto as instituie6es de ensino de toda a regiao, fortalecendo

o  Cons6rcio.   Implantou  o  Observat6rio  Socioecon6mico,   onde  6   posslvel   levantar

informae6es   da   regiao,   e   desenvolver   ac6es   voltada   ao   Turismo   Religioso   nos

municipios  de Abadia  e  Romaria  e  o turismo  de  neg6cio em toda  regiao.  Dentro das

ae6es executadas, vein se destacando a produoao de queijo, ja que a regiao sera sede

do 6° Premio Queijo Brasil de 14 a 18 de setembro de 2021. 0 Presidente do Cons6rcio,

o Sr.  Dario Borges de Rezende,  Prefeito de Cascalho Rico,  agradeceu a presen¢a de

todos os representantes dos Municipios Consorciados e demais presentes, assim como

a  confianga  depositada  durante  seu  mandato  a  frente  do  Cons6rcio  lntermunicipal

RIDES,   e  por  nao  haver  mais  assuntos  na  ordem  do  dia,   declarou  encerrada  a

Assembleia Geral Extraordinaria de 21 de dezembro de 2020 -Cons6rcio lntermunicipal

Regiao  lntegrada  de  Desenvolvimento  Sustentavel  -  RIDES.  Desta  forma,  todas  as
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