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Aos vinte e quatro dias do mês de março 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/kuf-bqfj-mdq), 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, considerando a “onda roxa” 

do Programa Minas Consciente, imposta pelo Governo do Estado de Minas e que, 

dentre suas prescrições, impede a realização de quaisquer reuniões presenciais -,  

para tratar especialmente da temática relacionada ao enfrentamento da pandemia, 

sendo que outros assuntos anteriormente aventados serão tratados em uma 

próxima Assembleia. A reunião é aberta pelo Presidente do Consórcio, Sr. José 

Maurício de Sales, prefeito de Guarará, que saúda os participantes e ressalta que 

a motivação desta reunião e a importância de a mesma ser realizada mesmo que 

de forma virtual, se dá em virtude do novo cenário pandêmico, com substancial 

aumento de casos de covid-19 e a necessidade de alinhamento regional; 

explicitado o assunto, passa a palavra ao senhor prefeito de Maripá de Minas, 

Vagner Fonseca Costa, que informa que realizou uma reunião, no último dia 22, 

com alguns prefeitos para entrar em consenso sobre as ações de combate à covid, 

como panfletagem, confecção de faixas e até mesmo a edição de um vídeo com 

os prefeitos, apresentando, em seguida, um texto para divulgação como 

propaganda volante. Aberta a palavra a todos para sugestões, o representante de 

São João Nepomuceno sugere a elaboração de um vídeo curto, com no máximo 

um minuto, para divulgação em redes sociais como Instagram, Facebook, 

WhatsApp, entre outros, e também a gravação de uma mensagem de cada prefeito 

para ser utilizada dentro do seu município; mostra um vídeo como modelo; o 

município de São João Nepomuceno, por meio de sua assessoria de comunicação, 

disponibiliza-se para a realização da edição para os municípios consorciados ao 

CIESP. Posta em deliberação, a unanimidade de presentes apoia as sugestões e 

entram em consenso no sentido de que deve ser editado um único vídeo, com a 

participação conjunta de todos os prefeitos, tendo por pano de fundo da fala de 

cada um o brasão do respectivo município e a logo do CIESP, ficando agendada 

a tarde de amanhã para o comparecimento de cada um à prefeitura de São João 
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Nepomuceno, onde está montado o estúdio de gravações e será editado o material. 

Em comum acordo, fica como responsabilidade dos senhores Secretários de Saúde 

a escolha de frases para a confecção das faixas, sendo que utilizarão os mesmos 

dizeres; cada município fará a sua; a propaganda volante será um anuncio único 

com a voz do prefeito de cada cidade. É colocada a questão dos atendimentos na 

sede do CIESP, em relação à limitação do espaço físico para a manutenção da 

totalidade de atendimentos diante da necessidade do distanciamento, sendo que a 

conclusão dos presentes é no sentido da total inviabilidade de suspensão dos 

atendimentos; são, então, propostas duas questões: 1) aos municípios que tiverem 

escala suficiente, que procedam com a solicitação de grades extras de consultas 

na unidade de saúde da própria cidade; 2) que o CIESP busque uma forma de 

acomodar os pacientes com maior distanciamento, mesmo que para isto tenha que 

utilizar a área externa. 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.--------------------------------------------------------------------------------- 

 


