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A T A Nº  0 6 / 2 0 2 1 

 

Aos trinta 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 da Fazenda da Serra, situada na estrada rural que liga os 

municípios de Maripá de Minas a Rochedo de Minas, sem número, no município de 

Maripá de Minas, Minas Gerais, em Reunião Ordinária, previamente convocada com 

base nas determinações estatutárias, para tratar da seguinte pauta: construção da sede do 

CIESP – informações dos andamentos; planejamento estratégico do CIESP para o ano 

vindouro; cidades inteligentes – energia fotovoltaica; demais avisos e informações gerais. 

A reunião é presidida pelo Sr. Presidente, José Maurício de Sales, prefeito do município 

de Guarará, que agradece a presença de todos e especialmente ao Prefeito de Maripá de 

Minas, Sr. Vagner Fonseca Costa, que acolhe esta reunião nesta bela e histórica fazenda. 

Preliminarmente, o Sr. Presidente informa que em anos anteriores oficiou o DNITT, 

assim como o Ministério da Infraestrutura, acerca da restauração e melhorias da BR-267, 

rodovia que faz ligação entre Juiz de Fora e todos os municípios da região, sendo que 

aludida demanda de intervenções continua premente e presente; assim, convida aos 

senhores prefeitos de todos os municípios ligados ao CIESP, que promovam a assinatura 

do documento, dando-lhe o peso que a demanda exige. Ato seguinte, e já adentrando nos 

assuntos pautados, trata da questão da construção da nova sede do CIESP, informando 

que no interregno entre esta e a última Assembleia, o Sr. Prefeito de Bicas, Helber 

Marques Corrêa, disponibilizou-se a apresentar algumas alternativas de terrenos que 

poderiam ser doados pelo município para tal finalidade, sendo que o Sr. Presidente e a 

Sra. Secretária Executiva, Mônica Loureiro Muller Pessoa, visitaram os imóveis e as 

partes entenderam que atendem às expectativas do projeto; o terreno escolhido está sendo 

medido para fins de esboço do projeto construtivo, cujo profissional já encontra-se em 

atividade; a partir de agora, solicita-se o empenho dos senhores Prefeitos na busca de 

recursos estaduais e/ou federais para a construção, sendo que tão logo os levantamentos 

iniciais de custos sejam apurados, serão compartilhados para referência nesta busca. 

Entrando no segundo assunto pautado, a Secretária Executiva explica que o CIESP está 

trabalhando no Planejamento Estratégico para o ano de 2022, sendo que a pretensão é 

aproveitar esta reunião para captar e alinhar com os senhores Prefeitos as expectativas e 

demandas para a gestão consorciada do CIESP no próximo ano; neste sentido, são 

colhidas diversas informações quanto aos diversos seguimentos de atuação do Consórcio 
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e estratificado sumariamente os contornos que devem ser objeto de estudos por parte do 

CIESP para aludido Planejamento Estratégico; surge a proposta de estudo para instalação 

de um Centro de Distribuição pelo CIESP, agregado à instalação do Serviço de Inspeção 

de Produtos de Origem Vegetal, entendendo-se que pode ser uma excelente ferramenta 

de fomento e desenvolvimento regional. A Secretária Executiva informa sobre a 

realização da reunião de alinhamento técnico ocorrida no último dia quatorze, que contou 

com a representação de nove municípios consorciados e trinta e seis participantes, e que 

foi extremamente produtiva; passou algumas informações gerais dos assuntos tratados e 

informou sobre os novos fluxos definidos quanto à gestão das Atas e Contratos derivados 

das licitações compartilhadas. Para apresentar a pauta referente às Cidades Inteligentes – 

energia fotovoltaica, é convidado o Dr. Welington Marcos Rodrigues, que foi Presidente 

do CIESP nos anos anteriores e Prefeito de Mar de Espanha e que durante sua gestão 

havia trabalhado no desenvolvimento deste Projeto; são apresentados os contornos gerais 

do Projeto, que acabou restando paralisado no final do ano passado em virtude das 

eleições e da pandemia, mas que ainda possui grande atrativo para os municípios 

consorciados. Nos assuntos gerais, é informado do andamento do Projeto CONSIN junto 

ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA; é reforçado o 

cronograma de licitações conjuntas; é informado acerca da licitação de destinação final 

de resíduos sólidos, coleta e transporte. 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.------------------------------------------------------------------------------------  


