
 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 

PARA O DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL SUSTENTÁVEL DO NORTE DE MINAS - 

CODANORTE 

 

Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às 14h30min (quatorze horas e trinta 

minutos), em segunda convocação, na Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene – 

AMAMS, Auditório “Deputado Aécio Cunha”, situado na Avenida Major Alexandre Rodrigues,   

nº 416, Bairro Ibituruna em Montes Claros/MG, reuniram-se os Prefeitos dos Municípios 

consorciados ao CODANORTE para realização de Assembleia Geral Ordinária, convocada nos 

termos do Estatuto Social do Consórcio, com a seguinte ordem do dia: - 01.Termo Aditivo do 

Protocolo de Intenções; -02. Apresentação do Projeto FUNASA para combate ao vetor da dengue; - 

03. Apresentação dos Resultados do Programa Desenvolvimento Ambiental Sustentável: Norte sem 

lixões – CODANORTE; - 04. Apresentação do Licenciamento Ambiental Municipal e 05. Outros 

assuntos. O Procurador Jurídico do CODANORTE, Dr. Dinilton Pereira, deu início à reunião e 

apresentou a pauta do dia. Ato contínuo, foi dada a palavra ao Presidente do CODANORTE e 

Prefeito de Itacambira, Sr. João Manoel Ribeiro, para abertura da Assembleia. O Presidente João 

Manoel cumprimentou e agradeceu a presença de cada um dos Prefeitos; ressaltou a importância 

dos trabalhos realizados pelo CODANORTE, colocando a Equipe Técnica do Consórcio à 

disposição para o esclarecimento de dúvidas. Repassada a palavra, o Procurador Jurídico, Dr. 

Dinilton esclareceu a necessidade de apresentação do Termo Aditivo ao Protocolo de Intenções, 

após a inclusão de novos Municípios ao Consórcio; como também a inserção de serviços da Casa de 

Acolhimento. Foi convidado a falar acerca do assunto o Prefeito de Pedras de Maria da Cruz, Sr. 

Sebastião Carlos, que esteve em Brasília-DF juntamente com o Secretário Executivo do 

CODANORTE, Sr. Enilson Francisco, e o Procurador Jurídico, Dr. Dinilton. O Prefeito do 

município de Grão Mogol, Sr. Hamilton Gonçalves, fez questionamentos referentes à Casa de 

Acolhimento, que foram prontamente respondidos pelo Dr. Dinilton. Ato contínuo, o Presidente 

João Manoel colocou a pauta em votação para Assembleia, o Termo foi aprovado por unanimidade. 

Apresentação do Projeto FUNASA para combate ao vetor da dengue: O Dr. Dinilton falou 

acerca do Projeto relembrando que o mesmo teve início em 2017, sendo que a primeira parcela foi 

depositada somente no início deste ano de 2019; o Procurador Jurídico ressaltou a importância de 

tal Projeto para combate ao mosquito transmissor da Dengue, Chikungunya e Zika, por meio da 

sensibilização da população. Em seguida foi feita a Apresentação dos Resultados do Programa 

Desenvolvimento Ambiental Sustentável: Norte sem lixões – CODANORTE: O Dr. Dinilton fez 

um breve histórico deste Programa (pioneiro), que foi elogiado pelo Sr. André Luiz Felisberto 

França, Secretário de Qualidade Ambiental do Ministério Nacional de Meio Ambiente, quando 

apresentado a ele pela Equipe do CODANORTE em Brasília-DF. Em seguida, houve a 

apresentação dos resultados do Programa em cada Município consorciado. Ato contínuo, o Dr. 

Dinilton informou aos presentes que o setor de licitações do CODANORTE encontrava-se à 

disposição para conhecimento dos processos licitatórios aptos a adesões. Logo após, foi convidado 

a falar sobre os benefícios econômicos, ambientais e financeiros da instalação de Usinas Solares 

Fotovoltaicas o Sr. Leonardo Santos, representante do Instituto de Planejamento, e Gestão das 

Cidades - IPGC). Dado prosseguimento à pauta, - Apresentação do Licenciamento Ambiental 

Municipal: O Dr. Dinilton explicou o trabalho desenvolvido pelo setor, composto de Departamento 

Jurídico e Departamento do Meio Ambiente - Licenciamento, Fiscalização e Controle Ambiental. O 

Procurador Jurídico esclareceu a competência legal do Consórcio em criar Decretos de 



 

Regulamentação necessários para o bom andamento das atividades exercidas pelo CODANORTE 

em prol dos Municípios. Foi convidado a dar continuidade à explanação o Engenheiro Ambiental, 

Thiago Barbosa, Coordenador do Licenciamento Ambiental Municipal. O Engenheiro Ambiental 

explicou detalhadamente os procedimentos do Licenciamento, Fiscalização e Controle Ambiental, 

realizados pelo Consórcio; e, por fim, colocou-se uma vez mais à disposição para os 

esclarecimentos que se fizessem necessários. Ato contínuo, o Presidente João Manoel deixou livre a 

palavra para que os presentes se manifestassem; na ausência de manifesto, o Presidente ressaltou a 

importância dos municípios manterem suas contribuições financeiras regularmente a fim de que o 

Consórcio continue com suas atividades em benefício dos entes consorciados, sugeriu novamente 

que os repasses financeiros fossem através de débitos em conta. Por fim, não havendo nada mais a 

ser tratado, o Presidente do CODANORTE, em nome de toda a Equipe, agradeceu a presença de 

todos e deu por encerrada a Assembleia Geral Ordinária, determinando a mim, Enilson Francisco 

dos Santos, que lavrasse a presente ata e procedesse a sua publicação no órgão oficial do Consórcio, 

site www.codanorte.mg.gov.br, a fim de surtir os seus efeitos legais e jurídicos. A presente ata 

segue assinada por mim e pelos demais entes consorciados conforme lista de presença anexa, como 

sinal de sua aprovação. 

 

João Manoel Ribeiro 

Presidente do CODANORTE 

 

Enilson Francisco dos Santos  

Secretário Executivo do CODANORTE 

 








