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Aos dez dias do mês de março de dois mil e vinte e um, às dez horas, em segunda 

convocação, a Assembleia Geral do Consórcio Intermunicipal de Especialidades – CIESP 

reúne-se nas dependências do Rancho Paradela, situado na Estrada da Cutieira, s/nº, zona 

rural do município de Guarará, Minas Gerais, em Reunião Ordinária, previamente 

convocada com base nas determinações estatutárias, para tratar da seguinte pauta: 

apreciação do pedido de consorciamento do município de Elói Mendes/MG; Centro de 

Educação Especial - pauta Secretários Municipais de Educação; definição de reunião 

com Assessorias jurídica e contábil do CIESP com as respectivas áreas técnicas dos 

municípios consorciados; esclarecimentos e encaminhamentos aos senhores Prefeitos 

acerca dos apontamentos dos Secretários de Saúde municipais; definição e estruturação 

de Câmaras Temáticas no âmbito de atuação do CIESP; contratação conjunta de Fiscal de 

Postura; terreno para construção sede própria do CIESP e busca de recursos financeiros; 

tabela de consultas extras; possibilidade de gestão consorciada na castração de cães e 

gatos - castra móvel; demais assuntos gerais. A reunião é presidida pelo Sr. Presidente, 

José Maurício de Sales, prefeito do município de Guarará, município este que também 

acolhe esta Assembleia Geral; o Presidente agradece a presença de todos e considerando 

os muitos assuntos, já abre a pauta do dia passando a palavra à Secretária Executiva, Sra. 

Mônica Loureiro Müller Pessôa, para apresentar a solicitação de consorciamento 

solicitada pelo município de Elói Mendes. Com a palavra, a Secretária Executiva explica 

como se deu o contato com o município e apresenta a solicitação para apreciação da 

Assembleia. Em deliberação, a Assembleia, por unanimidade, aprova o pedido de 

ingresso no CIESP formulada pelo município mineiro de Elói Mendes, que agora 

providenciará os trâmites municipais necessários à efetivação deste consorciamento. 

Abordando o segundo assunto que constou da pauta (Centro de Educação Especial), a 

Secretária Executiva informa que os Secretários Municipais de Educação, considerando 

as circunstâncias atuais, decidiram adiar a apresentação do assunto para outra ocasião. No 

terceiro ponto de pauta, acerca da reunião técnica da área jurídica e contábil, a Secretária 

Executiva explica o que se está pensando e que ficou definida a data de 07 de abril, 

quarta feira, para a realização da mesma, sendo que a pauta de assuntos a serem tratados 

virá dos próprios municípios, sendo que serão recepcionadas as sugestões/demandas até o 
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dia 1º de abril, para estruturação das oficinas/apresentações. No quinto assunto pautado, é 

apresentada a questão das Câmaras Temáticas, demanda surgida dos próprios senhores 

Prefeitos por ocasião da primeira reunião ordinária do CIESP neste ano e que foi pensada 

organizacionalmente de acordo com as seguintes distribuições de temas: Saúde e 

Segurança Alimentar (consultas, exames, procedimentos e vigilância sanitária etc.); 

Desenvolvimento Regional (feiras, empório, SIR animal e vegetal, agropecuária, 

merenda escolar, cursos, parcerias, compra de equipamentos agrícolas para municípios 

etc.); Educação, Esporte, Cultura, Lazer e Assistência Social (sala de Escuta, agendas 

culturais e esportivas, capacitações, Centro de Educação para Crianças Especiais etc.) e 

Infraestrutura, Meio Ambiente e Segurança Pública (fiscal de postura etc.); estas quatro 

Câmaras abrangeriam os assuntos a ela correlacionados e seriam palco de captação das 

demandas municipais relacionadas a cada assunto, assim como mecanismo de debate 

colegiado das temáticas; após manifestações dos presentes, aprova-se tal estruturação, 

sendo que as Câmaras contarão com a direção de um Prefeito Municipal e serão 

compostas pelos Secretários Municipais das áreas correspondentes e quem mais se 

entender como possível contribuinte para o desenvolvimento dos trabalhos; procedendo-

se as responsabilidades pela condução de cada Câmara Temática, os presentes elegem os 

seguintes Prefeitos: 1) Saúde e Segurança Alimentar: Sr. José Maurício de Sales, prefeito 

de Guarará; 2) Desenvolvimento Regional: Sr. Glauco Braga Fávero, Prefeito de Pequeri 

e Sr. João Lúcio Dutra Ferreira, Prefeito de Senador Cortes; 3) Educação, Esporte, 

Cultura, Lazer e Assistência Social: Sr. Cristiano Correa Coletta, Prefeito de Rochedo de 

Minas e Sr. Francisco de Assis de Jesus Furtado, Prefeito de Mar de Espanha; 4) 

Infraestrutura, Meio Ambiente e Segurança Pública: Sr. Vagner Fonseca Costa, Prefeito 

de Maripá de Minas. Quanto ao sexto assunto em pauta, referente à contratação do Fiscal 

de Posturas, a palavra é passada ao Sr. Vagner Fonseca Costa, Prefeito de Maripá de 

Minas, que foi o proponente desta matéria; ele explica os motivos que ensejaram o debate 

e os desafios que são enfrentados e abrangeu o assunto para a área de Meio Ambiente, 

diante da assunção desta área pelos municípios; também tratou da necessidade de revisão 

regional da legislação afeta à matéria, que segundo lhe consta, encontra-se defasada e 

necessita de equalização antes da transferência à gestão consorciada; a matéria é 

longamente debatida pelos presentes, e os municípios de Pequeri, Maripá, Mar de 

Espanha, Guarará, Rochedo e Senador Cortes manifestaram interesse em participar do 

Projeto de gestão consorciada do Fiscal de Posturas, sendo que será estruturado um 
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cronograma para a construção participativa da revisão das legislações, já que a 

contratação de pessoal encontra-se limitada em virtude da Lei Complementar nº 

173/2020. O sétimo assunto pautado diz respeito à sede própria do CIESP; a Secretária 

Executiva explica que esta demanda já esteve em pauta em inúmeras ocasiões passadas, 

tendo avançado e retrocedido em diversas ocasiões, mas a premência desta necessidade 

de um espaço mais adequado ao desenvolvimento é evidente, sendo que o CIESP já não 

cabe no seu espaço atual; os presentes debateram de maneira geral o assunto e envidarão 

esforços na busca de solução para esta questão, sendo consenso que o ideal seria um 

terreno no próprio município de Bicas, o que será levado ao atual Prefeito, Sr. Helber 

Marques Corrêa. No oitavo assunto pautado, Tabela de Consultas Extras, é aprovado, por 

unanimidade, a incorporação de 3% a título de custos administrativos. O assunto seguinte 

é referente à possibilidade de gestão consorciada na castração de cães e gatos - castra 

móvel, sendo que a Secretária Executiva apresenta os levantamentos que foram 

realizados no tocante a possibilidades e custos, esclarece que a ideia que se consolidou 

nesta fase preliminar foi no sentido de proceder um Credenciamento dos serviços (mão 

de obra) e estruturar um micro-ônibus do CIESP para ser o local de realização dos 

mesmos, com a mobilidade necessária para circular nos municípios consorciados; 

algumas sugestões alternativas são levantadas, como a contratação de uma empresa 

especializada para seis meses de serviços dedicados ao CIESP (visando o atendimento da 

região); ao final, decide-se que será tentada a contratação de uma empresa especializada 

englobando, inclusive, os insumos e retaguarda, conjuntamente à estruturação do micro 

ônibus. O último assunto pautado diz respeito aos esclarecimentos e encaminhamentos 

aos senhores Prefeitos acerca dos apontamentos dos Secretários de Saúde municipais, 

sendo apresentado, através de data show, ponto a ponto dos assuntos levantados, 

conforme itens elencados na cópia do documento em anexo. Passando aos assuntos 

gerais, fica aprovada a manutenção da reunião ordinária do mês de março para a última 

sexta-feira, dia 26/03, que ocorrerá no município de Pequeri. 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 que conduziu os trabalhos. Eu, Rômulo Hastenreiter Rocha, na atribuição de 

assessoria jurídica do Consórcio, a lavrei.--------------------------------------------------------- 


