Aos 28 dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove (2020), às 15 horas, na sala de
reuniões de sua sede, localizada na Rua Tenente Antônio Elizeu de Vasconcelos, nº 807, Nossa
Senhora das Graças, Salgueiro-PE, reuniram – se os associados, após a primeira chamada 15:00
e a segunda chamada 15:30 constatou a presença do Município de Salgueiro neste ato
representado por seu Prefeito Clebel de Souza Cordeiro atual Presidente do Consorcio,
Município de Verdejante, neste ato representado por seu Prefeito Haroldo Silva Tavares,
Município de Serrita, neste ato representado por seu Prefeito Erivaldo Oliveira Santos.
Ausentes os representantes dos demais Município do Consorcio. Ademais, se constatou a
presença do Assessor Técnico do Consórcio, Antônio Damião da Silva, e o Assessor Jurídico do
Consorcio, Thiago Luiz Pacheco de Carvalho, que, em virtude da ausência temporária do
Secretario Executivo do Consórcio, este é quem secretaria os trabalhos da presente Assembleia
Geral Ordinária, lavrando a respectiva ata. Dando- se inicio aos trabalhos da presente
Assembleia Geral Ordinária do consórcio CINDESC, o Presidente do Consórcio, Clebel de
Souza Cordeiro, fez o uso da palavra para agradecer a presença de todos, bem como expôs a
pauta dos assuntos que serão tratados na assembleia, conforme constou expressamente no edital
de convocação dos municípios consorciados, a saber: 1.Debate sobre a sustentabilidade e
funcionamento do Consórcio, na busca de soluções para se resolver o problema da inadimplência
da maioria dos Municípios consorciados para o CINDESC;2. Deliberação sobre a aprovação
Resolução 03/2020 do CINDESC, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício de
2021; 3.Outro assuntos de interesses do Consórcio. Dano inicio aos trabalhos da reunião, o
Presidente do CINDESC deu as boas vindas a todos os presentes e deu inicio a um debate sobre
as dificuldade que vem passando a região do Serão Central , em especial da parte financeira.
Assim o presidente lembrou aos Municípios consorciados da grande inadimplência que os
mesmos estão tendo para com o consorcio, oque pode inclusive vir a inviabilizar o seu
funcionamento. Por fim, foi deliberado sobre o teor da Resolução 03/2020 do CINDESC, a qual
foi aprovada á unamidade pelos presentes. Ao final o presidente reiterou os agradecimentos pela
participação de todos. Sem mais a ser tratado o mesmo encerrou a referida reunião que foi
secretariada pelo assessor jurídico Thiago Luiz Pacheco de Carvalho e o final todos assinaram.
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