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Aos onze dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às quatorze horas e  trinta e 

cinco minutos, em segunda convocação, a Assembleia Geral do Consórcio Intermunicipal 

de Especialidades – CIESP reúne-se nas dependências da Escola Municipal Antônio 

Ferreira Martins, situada na Rua Domingos Antônio de Oliveira, nº 43, Centro, Maripá de 

Minas, Minas Gerais, em Reunião Ordinária, previamente convocada com base nas 

determinações estatutárias, para tratar da seguinte pauta: decreto de enfrentamento da 

pandemia; atividades escolares: calendário 2021; solicitação de retirada do Consórcio 

pelo municípios de São João Nepomuceno; sala de escuta: recurso financeiro para 

acobertar a cota de São João Nepomuceno de março a dezembro de 2021; 

encaminhamentos e aprovação das leis referentes ao Serviço de Inspeção do CIESP nas 

respectivas Câmaras Municipais; resíduos sólidos urbanos; eleição de membros para o 

Controle Interno e Conselho Fiscal; serviço de transporte em saúde; aprovação do Livro 

de Atas 2020; calendário de Reuniões da Assembleia geral do CIESP; demais assuntos 

gerais. A pedido do Sr. Presidente, José Maurício de Sales, prefeito do município de 

Guarará, que se encontra impossibilitado de se fazer presente, a condução administrativa 

da Assembleia ficará a cargo da Sra. Secretária Executiva, Mônica Loureiro Muller 

Pessoa. Dada a informação anterior e contando com a anuência de todos, a reunião, 

então, é oficialmente aberta e a Sra. Mônica saúda e agradece a presença de todos para, 

logo em seguida, dar início aos assuntos pautados. Inicialmente informa acerca de um 

pedido dos entes consorciados acerca de ações conjuntas regionais visando evitar a 

aglomeração de pessoas em ambientes públicos; o Sr. Helber Marques Corrêa, prefeito 

do município de Bicas, solicita a palavra e relata que tem crescido substancialmente o 

número de casos em seu município, tendo como fator agravante principalmente a 

aglomeração de pessoas que vem ocorrendo na praça pública; após explanações, há uma 

discussão entre os presentes acerca das medidas que podem ser tomadas a fim de evitar 

aglomerações, sendo sugerido pelos senhores Prefeitos que cada município realize 

alterações em seus Decretos visando unificar e regionalizar as medidas restritivas de 

enfrentamento à pandemia, tendo como sugestão o horário de funcionamento do 

comércio até as 22 horas, podendo se trabalhar com serviço de entrega (delivery) após 

este horário, inclui também a proibição de venda e consumo de bebidas alcoólicas em 

ambientes públicos a partir deste horário. O Sr. Vagner Fonseca Costa, prefeito do 

município de Maripá de Minas, solicita a palavra e questiona os presentes acerca de 

quando serão iniciadas as aulas no ano 2021, sugerindo, em seguida, que todos os entes 

consorciados iniciem as atividades escolares no mesmo período; a proposta se segue de 
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um extenso debate entre os senhores Prefeitos, com cada qual explanando sobre suas 

percepções, ideias e perspectivas; como encaminhamento, extrai-se a sugestão de que 

todos os municípios da região retornem suas atividades escolares no dia 1º de fevereiro 

de 2021, iniciando as aulas no dia 03 de fevereiro de 2021 de forma remota, migrando 

posteriormente para forma híbrida, mesclando atividades presenciais e remotas, sendo 

que as aulas presenciais ficam condicionadas à vacinação da população. Dando 

prosseguimento à pauta, a Secretária Executiva informa que o município de São João 

Nepomuceno encaminhou ao CIESP o ofício nº 301/2020 (cópia em anexo), datado do 

dia 28 de dezembro de 2020, que trata da intenção de retirada do município do Consórcio 

a partir do exercício 2021. A Sra. Mônica informa que procurou o Sr. Ernandes, prefeito 

do município de São João Nepomuceno, junto com o então presidente do CIESP, Dr. 

Welington Marcos Rodrigues, para conversar sobre o assunto supracitado, mas desta 

tentativa restou por parte do senhor Prefeito de São João Nepomuceno a reafirmação de 

sua intenção quanto ao desligamento do CIESP, sendo ajustado apenas o prazo deste 

desligamento, o que ensejou o envio, por parte deste ente consorciado, de outro ofício 

(este de 303/2020 - cópia em anexo), datado de 30 de dezembro de 2020, mas 

protocolado no CIESP em 05 de janeiro de 2021, informando que a prensa data do 

desligamento será o dia 28 de fevereiro de 2021; o assunto é aberto às manifestações dos 

presentes, sendo que diante do que se foi apresentado, e tendo o Consórcio atuado no 

sentido de tentar reverter a decisão, não resta outra posição a ser tomada, até em virtude 

do que prevê nossa Constituição acerca de associar-se, a não ser aprovar a saída 

requerida, o que se deu por unanimidade, inobstante o lamento quanto à decisão tomada 

pelo município; apesar da aprovação de retirada, a mesma fica condicionada ao 

cumprimento das determinações legais quanto a tanto, especialmente no sentido da 

necessária aprovação legislativa e assim, também, quanto à preservação das obrigações 

previamente assumidas pelo ente consorciado, notoriamente as financeiras; decide-se, 

ainda, condicionar a liberação das agendas de 2021 ao município no período de 

permanência oficiado (até 28/02/2021) à quitação das pendências financeiras deste com o 

Consórcio. A Sra. Mônica esclarece que, com a saída de São João Nepomuceno do 

CIESP, o rateio para manutenção da Sala de Escuta Especializada ficará comprometido, a 

partir do mês de retirada (março), ou seja, vai apresentar uma defasagem de R$355,00 

(trezentos e cinquenta e cinco reais) mensais, no período de 10 meses, perfazendo um 

montante total de R$ 3.550,00 (três mil, quinhentos e cinquenta reais), em seguida, 

considerando a existência de caixa, sugere a utilização de recursos próprios para 

acobertar a referida despesa, o que resta autorizado, unanimemente, pela Assembleia. Na 

sequência, apresenta a proposta de desenvolvimento de rotas intermunicipais para o 
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transporte de pacientes, garantindo o acesso destes aos atendimentos em saúde realizados 

no CIESP, em caráter de experiência, por alguns meses; propõe custear este serviço com 

recursos de superávit da saúde, o que resta aprovado por unanimidade. Sra. Mônica 

informa que encaminhou, no fim de dezembro de 2020, modelo de projeto de Lei para 

atualização da legislação do Serviço de Inspeção Regional, visando a promoção das 

adequações necessárias à efetivação do Projeto do Ministério da Agricultura – MAPA ao 

qual o CIESP fora aprovado, e aguarda o retorno destas Leis aprovadas pelo Poder 

Legislativo de cada ente consorciado, o mais breve possível, dado cronograma de 

conformidades do aludido Projeto e visando promover o desenvolvimento das empresas 

acompanhadas pelo serviço de inspeção. Seguindo a pauta, são apresentados candidatos 

para assumirem o Conselho Fiscal e o Controle Interno do Consórcio, o que se dará por 

meio de eleição; após as manifestações dos presentes, foram eleitos, por aclamação, os 

seguintes nomes: para Conselho Fiscal: 1) Sr. José Maria de Castro Júnior, portador do 

CPF nº 045.095.386-69, como Presidente; 2) Sr. Rafael Correa Coletta, portador do CPF 

nº 105.391.506-30, como membro; e, 3) Sra. Aline de Cássia Lara, portadora do CPF nº 

039.833.416-16; para o Controle Interno: 1) Sra. Adriana Eliza Rodrigues Pereira, 

portadora do CPF nº 044.534.546-27, como Presidente; 2) Sr. Eder Sousa Santos, 

portador do CPF nº 086.239.256-02, como membro; e, 3) Sra. Maria Tereza da Rocha 

Bordonal, portadora do CPF nº 032.116.026-66, como membro. É levada à apreciação da 

Assembleia a solicitação de aprovação do Livro de Atas das Assembleias Gerais do 

CIESP no ano de 2020, visando sua encadernação; o mesmo é aprovado por 

unanimidade. Resíduos sólidos: Mônica informa que foram realizados dois pregões 

eletrônicos para contratação de empresa para prestação de serviços de destinação final de 

resíduos sólidos, sendo os dois fracassados devido ao valor da proposta estar acima do 

valor de referência do edital; diante do fato, foi iniciado uma tratativa com a empresa que 

encaminhou o orçamento que serviu como valor referencial do edital, visando a 

contratação direta, nos termos da legislação aplicável, contudo, a referida empresa não 

manifestou interesse no prazo definido; como a situação tornou-se grave, já que muitos 

municípios, com o vencimento do contrato anterior e os sucessivos insucessos em se 

processar a nova contratação, estavam sem local para a destinação final de seus resíduos, 

instrumentalizou-se uma contratação emergencial a fim de atender a demanda dos entes 

consorciados até que mais uma licitação seja tentada, sendo que este contrato tem o 

limite máximo de vigência por 180 dias; ressalta que neste processo somente está inclusa 

a destinação final de resíduos sólidos, por tonelada, no aterro sanitário. Passando aos 

assuntos gerais, informa que está em fase de elaboração uma revista do CIESP e solicita a 

todos um pronunciamento por escrito e uma foto; esclarece que a equipe do CIESP está 
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estudando a criação das Câmara Técnicas propostas na reunião anterior. O Sr. Vagner 

Fonseca Costa, prefeito de Maripá de Minas, reporta o convite para uma agenda com o 

Secretário de Estado de Saúde do Estado de Minas, por videoconferência, no dia 15 de 

janeiro de 2021, às 10:00h, para tratar dos assuntos relacionados a pandemia, 

principalmente quanto a vacinação. Fica aprovado por todos que as Assembleias Gerais 

Ordinárias continuarão sendo realizadas nas últimas sextas-feiras de cada mês, às 9 horas, 

em rodízio em cada município consorciado. A próxima reunião será no município de Mar 

de Espanha, no dia 26 de fevereiro de 2021. Não havendo mais o que ser tratado, nem 

quem quisesse fazer uso da palavra, deu-se por encerrada a reunião e lavrada a presente 

ATA ELETRÔNICA que vai assinada por mim e, se aprovada, pelo presidente do CIESP 

e pela Secretária Executiva que conduziram os trabalhos. Eu, Diego Kaizer, Chefe de 

Enfermagem do CIESP, a lavrei.--------------------------------------------------------------------

----------------------------------------  


