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Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às nove horas, 

o Conselho de Prefeitos do Consórcio Intermunicipal de Especialidades – CIESP 

reúne-se de forma remota, por meio de tecnologia de vídeo conferência 

(utilizando a ferramenta Google Meet – meet.google.com/yzp-wxgs-ywp), em 

Assembleia Geral Ordinária, cuja convocação prévia já havia sido efetivada nos 

termos das determinações constantes no Contrato de Consórcio Público e no 

Estatuto, alterando-se apenas a sistemática da reunião, dada inviabilidade de 

realização da mesma na forma presencial nesta data, para tratar especialmente do 

seguinte assunto: manifestação do município de São João Nepomuceno quanto à 

sua retirada do Consórcio; e demais avisos. A reunião é aberta pelo Presidente do 

Consórcio, Sr. José Maurício de Sales, que saúda os participantes, esclarece que 

a motivação desta reunião e a importância de a mesma ser realizada nesta data, 

mesmo diante da inviabilidade de sê-la presencial, já que a data final definida para 

a saída do município de São João Nepomuceno do Consórcio havia sido definida 

na reunião passada para ocorrer no próximo dia 28; contudo, o município em 

questão manifestou-se de forma a alterar esta previsão, o que será apresentado 

nesta ocasião. O Presidente, então, passa a palavra ao Sr. Prefeito de São João 

Nepomuceno, Ernandes José da Silva, que explica a todos a proposta de se manter 

como consorciado durante este ano de 2021, mas sem participar do Rateio Saúde, 

do Rateio do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal, a gestão do 

Centro de Atenção Psisocossocial – CAPS, retorna para o poder do município de 

São João Nepomuceno a partir de 26 de fevereiro de 2021, sendo que manterá o 

Rateio Administrativo e a participação nas licitações compartilhadas/conjuntas e 

da Assistência Social e se compromete, até a ocasião da definição do orçamento 

CIESP 2022, a definir a posição do município para o ano seguinte. Colocada em 

deliberação, a palavra é passada individualmente a cada Prefeito para que se 

manifeste, sendo que cada qual profere seu voto e considerações, obtendo-se, ao 

final, unanimidade quanto à aprovação desta proposta trazida pelo município de 

São João Nepomuceno. Destaca-se, ainda, que todas as manifestações foram no 

sentido de união e necessidade de manutenção desta importante parceria na nossa 

região, conclamando que o município de São João Nepomuceno aproveite este 

tempo para reflexão e que possa reverter, como de fato parece estar ocorrendo, 

sua decisão inicial pelo desligamento do Consórcio. Sendo passada a palavra à 

Secretária Executiva, Sra. Mônica Loureiro Müller Pessôa, a mesma informa que 

providenciará, ainda hoje, os Contratos necessários à consolidação desta decisão 

da Assembleia e que os mesmos serão levados ao município para assinatura nesta  
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data. Nos assuntos gerais, define-se que a Assembleia Geral se reunirá 

extraordinariamente, de forma presencial, no próximo dia 10 de março, às 9 horas, 

no município de Mar de Espanha, sendo que a pauta será distribuída em seguida. 

Não havendo mais o que ser tratado, nem quem quisesse fazer uso da palavra, 

deu-se por encerrada esta reunião virtual e lavrada a presente ATA 

ELETRÔNICA que, ato contínuo, foi lida e aprovada sem ressalvas, sendo, então, 

impressa, para ser devidamente assinada e arquivada na forma estatutária. Eu, 

Mônica Loureiro Muller Pessoa, Secretária Executiva do CIESP, lavrei a presente 

Ata.-------------------------------------------------------------- 

 


