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A T A Nº  0 5 / 2 0 2 1 

 

Aos sete dias do mês de abril de dois mil e vinte e um, às nove horas, em segunda 

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

reúne-se nas dependências do Sítio São Pedro, situado na rua Juvenal Ferreira Marques, 

nº 656, bairro Nossa Senhora Aparecida, Pequeri, Minas Gerais, em Reunião Ordinária, 

previamente convocada com base nas determinações estatutárias, para tratar da seguinte 

pauta: possível retomada do projeto “Cidades Inteligentes e Humanas” acoplado à 

geração de energia fotovoltaica; castração de cães e gatos / castra móvel; gestão 

associada da fiscalização de posturas municipais; terreno para construção da nova sede 

do CIESP e busca de recursos financeiros; projeto de destinação final do lixo urbano com 

geração de energia elétrica; apreciação da Resolução do Serviço de Inspeção de produtos 

de origem animal;  demais avisos e informações gerais. A reunião é presidida pelo Sr. 

Presidente, José Maurício de Sales, prefeito do município de Guarará, que saúda e 

agradece a todos os presentes, que mesmo neste cenário conturbado que estamos 

vivenciando têm se empenhado em cumprirem com fidelidade sua missão no Poder 

Público, agradece também ao Sr. Prefeito de Pequeri, Glauco Braga Fávero, que acolhe 

esta Assembleia no dia de hoje; considerando os muitos assuntos, já abre a pauta do dia 

passando a palavra à Secretária Executiva, Sra. Mônica Loureiro Muller Pessoa, para que 

a mesma apresente e esclareça aos senhores prefeitos acerca do edital da Secretaria 

Estadual de Saúde voltado aos Consórcios Públicos mineiros. Com a palavra, a Secretária 

Executiva explica os termos gerais do Edital, informa que o Conselho de Secretários de 

Saúde já tomou conhecimento e estabeleceu as diretrizes de participação e que, anuindo a 

Assembleia Geral, o CIESP apresentará o projeto à SES. Em deliberação, a Assembleia, 

à unanimidade, aprova o assunto. A Secretária Executiva esclarece que o assunto sobre 

Cidades Inteligentes foi retirado da pauta do dia a pedido do seu expositor, Dr. Welington 

Marcos Rodrigues, mas que será tratado em uma outra oportunidade. Passando ao 

próximo assunto pautado, relativo à castração de cães e gatos / castra móveis, a Sra. 

Secretária Executiva apresenta os levantamentos efetivados quanto ao assunto, valores e 

andamentos; o Sr. Prefeito de Bicas, Helber Marques Corrêa, expõe sobre o serviço de 

castração do CIMPAR, em Juiz de Fora, como uma alternativa; após manifestações, é 

decido que o CIESP avance na adequação do micro-ônibus (castra móvel); a Sra. 

Secretária Executiva pergunta aos prefeitos se existe a possibilidade de cessão de um 

profissional veterinário para fazer o serviço de zoonoses  e de castração de cães e gatos, 

conforme demanda levantada pelos prefeitos na reunião anterior e, diante da negativa 
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deles, apresenta a possibilidade de credenciamento de veterinários para  a execução do 

projeto de castração de animais durante o exercício 2021, propondo a contratação do 

veterinário no quadro do CIESP para 2022, tendo em vista o impedimento de novas 

contratações previsto neste período pela Lei Complementar nº 173/2020; fica decidido a 

continuidade dos estudos da forma proposta pela Sra. Mônica. Passando a tratar da gestão 

associada da fiscalização de posturas municipais, é passado aos presentes uma proposta 

de encaminhamento, onde o CIESP tentará construir uma estrutura padrão de um código 

de posturas, contando com auxílio técnico dos municípios, e posteriormente será 

distribuída a estudo individualizado por cada município na tentativa de equalizarmos as 

legislações de nossa região, de maneira a viabilizar a gestão associada. Os presentes 

abordam, de forma incidental, a questão da vigilância sanitária através do Consórcio, 

sendo explicado pela Secretária Executiva sobre o projeto de assumir este serviço por 

meio de gestão associada e dos encaminhamentos já realizados com o Governo do 

Estado; os presentes reafirmam a intenção de avançar neste assunto e incentivam o 

empenho para tal. O Sr. Presidente apresenta à deliberação a Resolução do Serviço de 

Inspeção, explicando seu conteúdo e abrindo a palavra a manifestações acerca de seu 

conteúdo; após as manifestações, o documento é aprovado à unanimidade e passa a 

integrar o anexo desta Ata, devendo ser publicado para revestir-se da necessária validade 

jurídica. Em seguida, aborda-se a questão do terreno para construção da nova sede do 

CIESP, o Sr. Prefeito de Bicas, Helber Marques Corrêa, informa que está à disposição e 

que recebeu o Sr. Presidente do CIESP, juntamente com a Secretária Executiva, para 

tratarem do assunto preliminarmente, e que de acordo com a decisão da Assembleia, 

adotará as providências necessárias; após várias manifestações e ponderações, será 

estudado o terreno indicado pelo município de Bicas e preparado o projeto arquitetônico 

preliminar. Acerca da reunião conjunta entre contabilidades e jurídicos do Consórcio e 

municípios consorciados, que estava marcada para a data de hoje, e que foi deslocada em 

função desta Assembleia, decide-se remarcar para o próximo dia 14, quarta feira, às 

08:30h, no Rancho Paradela, em Guarará, sendo que o conteúdo será ampliado para uma 

apresentação dos serviços ofertados pelo CIESP, além de um “tira dúvidas” 

procedimentais para equipes de licitações e demais do corpo técnico. Câmaras Técnicas: 

definir os nomes o Prefeito de Bicas, Sr. Helber Marques Corrêa, é eleito para assumir as 

responsabilidades pela condução da Câmara Temática de Infraestrutura, Meio Ambiente 

e Segurança Pública, juntamente com o Sr. Vagner Fonseca Costa, Prefeito de Maripá de 

Minas, ficando a composição das Câmaras Temáticas da seguinte forma: 1) Saúde e 

Segurança Alimentar: Sr. José Maurício de Sales, prefeito de Guarará; 2) 
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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, 

e Sr. Helber Marques Corrêa, Prefeito de Bicas. Quanto ao Projeto de geração de energia 

através da queima de resíduos sólidos, é explicado acerca dos andamentos e reuniões 

ocorridas, o Sr. Vagner Fonseca Costa, Prefeito do município de Maripá de Minas, 

afirma seu compromisso em ceder um terreno para instalação dos equipamentos. 

Extensão de redes de iluminação pública: é informado aos presentes que iniciamos o 

planejamento para a licitação de extensão de redes de iluminação pública, visto que a ata 

vigente expira em 29 de julho de 2021. O prefeito do município de Bicas, Sr. Helber 

Marques Corrêa, solicita que seja realizada uma reunião conjunta entre os prefeitos com a 

CEMIG e a COPASA pra tratar da péssima qualidade dos serviços prestados, causando 

inúmeros prejuízos aos munícipes e a administração pública. A próxima Assembleia 

Geral de Prefeitos ocorrerá no município de Maripá de Minas no dia 30 de abril de 2021, 

às 09:00h. 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.------------- 


