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A T A Nº  0 7/ 2 0 2 1 

 

 

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e um, às nove horas e trinta 

minutos, em segunda convocação, a Assembleia Geral do Consórcio Intermunicipal de 

Especialidades – CIESP reúne-se nas dependências do Centro Municipal de Educação 

Infantil, situada na Avenida Antônio de Souza Rabelo, s/nº, bairro Centro, no município 

de Senador Cortes/MG, em Reunião Ordinária, previamente convocada com base nas 

determinações estatutárias, para tratar da seguinte pauta: Edital do Ministério do Meio 

Ambiente voltado para Consórcios; coleta e transporte de lixo urbano; projeto de 

destinação final de resíduos sólidos, com geração de energia; 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 Senador Cortes, Sr. João Lúcio Dutra Ferreira, que nos acolhe nesta reunião 

com uma estrutura tão bem montada e acolhedora. O Sr. Presidente inicia a reunião 

tratando do Projeto de destinação final de resíduos sólidos, com geração de energia 

elétrica; informou que na data de ontem foi realizada uma reunião da Câmara Técnica 

competente, com participação de servidores do meio Ambiente de alguns municípios 

consorciados, e o assunto avançou bastante, com desenho já avançado da modelagem 

pretendida, isso quanto ao maquinário e estruturas; o assunto foi amplamente debatido e 

há expectativa geral muito positiva para o Projeto, alguns pontos relativos à reciclagem 

de materiais, contudo, foram levantados e ficou agendada uma nova reunião da Câmara 

Técnica para esta próxima semana, a fim de avançar, agora, na modelagem econômico-

financeira e buscar aprofundamento quanto ao ponto levantado. Entrando no segundo 

assunto pautado e que possui correspondência intrínseca com o assunto anterior, é 

apresentado o Edital de Chamada Pública para Consórcios mineiros, divulgado pelo 

Ministério do Meio Ambiente (Edital de Chamada Pública nº 01, de 17 de abril de 2021) 

e o qual despertou grande interesse do Consórcio, considerando as tratativas relacionadas 

ao assunto já em trâmite há longa data junto à Assembleia; após algumas ponderações, 

especialmente quanto à necessidade de o terreno estar em nome do CIESP, o Sr. Prefeito 

de Maripá de Minas, Vagner Fonseca Costa, expõe aos presentes que seu município está 

disposto a efetivar a doação do terreno para o Edital de chamamento público citado, mas 

além disso, também está propondo a doação de um terreno para a pretensa construção da 

nova sede do Consórcio, conforme aventado em reuniões passadas e caminhado com o 

município de Bicas como possível doador, frisa que está propondo esta doação em razão 

do prejuízo já sofrido anteriormente pelo Consórcio, quando Bicas se propôs à doação e a  
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letargia desta ação levou à perda dos possíveis recursos financeiros para a construção da 

sede; o Sr. Prefeito de Bicas, Helber Marques Corrêa, contrapõe o apontamento, frisando 

que Bicas está disposto, ativo e já possui vários terrenos aptos à doação, conforme visitas 

já realizadas pelo Sr. Presidente do Consórcio e da Secretária Executiva, Sra. Mônica 

Loureiro Muller Pessoa, e que entende que a questão logística fica muito prejudicada 

com o eventual deslocamento da referência para Maripá de Minas; a Sra. Secretária 

Executiva propõe que os terrenos sejam apresentados pelos senhores Prefeitos e que 

todos possam visita-los para conhecer os locais e as estruturas e, se o caso, feito um 

estudo com os levantamentos de logística, estrutura etc.; a proposta é acatada por todos e 

fica aprovada que as visitas sejam realizadas na próxima terça feira, com todos que 

tiverem interesse em participar; a ideia é que o município que forneça o terreno para a 

sede, também o faça para o Edital de chamamento público, o que será objeto de 

deliberação visando o cumprimento dos prazos para apresentação do Projeto do Edital. 

Com relação à coleta e transporte de lixo urbano, a Secretária Executiva informa que a 

licitação para a destinação final está agendada para ocorrer em 07/06/2021 e que os 

estudos para a licitação conjunta de coleta e transporte já estão iniciados, sendo que será 

requerido dos municípios interessados informações referentes às rotas, estimativa de 

quilômetros rodados por rota, quantidade de coletas por semana etc., para 

prosseguimento do Projeto Básico/Termo de Referência. Passando aos avisos gerais: é 

informado que está sendo realizada, hoje, a licitação de pneus e câmaras. Informa sobre a 

questão do transporte em saúde, explicitando que as rotas entre os munícipios e o CIESP, 

custeadas com recursos de superávit da saúde mediante autorização expressa na ata nº 

01/2021, vão acontecer até o dia 15 de junho, ficando facultado ao município a 

manutenção das mesmas com recursos financeiros próprios, no modelo de contrato 

atualmente utilizado, com valores e rotas pré-estabelecidas, ou  na nova modelagem 

sugerida mediante cobrança por quilômetro rodado, estabelecendo autonomia para a 

gestão municipal definir as rotas diárias, sendo que o abastecimento será de 

responsabilidade do município, e a manutenção por conta do CIESP; quanto aos 

motoristas, para esta modelagem, deverão ser do próprio município, diante das limitações 

quanto à gestão do serviço no caso de os ônibus ficarem sob responsabilidade de cada 

município. É informado, também, que o CIESP estruturou a cobrança das taxas do 

Serviço de Inspeção, que serão geradas eletronicamente, inclusive com QR Code, o que 

também é uma parcela da instalação do Projeto de Gestão Tributária pelo Consórcio, já 

que a taxa é uma espécie de tributo; estas taxas serão utilizadas na manutenção do 

referido serviço. Apresenta o ofício direcionado ao DNITT sobre as intervenções na BR- 
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267 (trecho de Juiz de Fora a Leopoldina), conforme deliberado na última Assembleia, e 

que será encaminhado em nome de todos os Municípios da região. Inobstante já se esteja 

no campo dos avisos gerais, é levantado pelos presentes a questão das perdas técnicas de 

vacinas pelo município de Juiz de Fora, noticiadas amplamente pela imprensa no dia de 

ontem, o que todos consideram afrontoso aos pequenos municípios da região, que ao 

contrário de Juiz de Fora têm obtido sucesso na ampliação das doses, com 

aproveitamento integral das vacinas disponibilizadas, sendo que as “perdas técnicas” 

minimizadas pela Administração Municipal de Juiz de Fora seriam suficientes para 

imunizar a população integral de vários dos pequenos municípios da região; ademais, foi 

ressaltada a diferença notória na distribuição das vacinas, uma vez que enquanto Juiz de 

Fora está vacinando uma determinada faixa etária, os municípios da região só receberam 

vacinas para vacinação de várias faixas etárias acima, o que denota ausência de isonomia 

nesta distribuição; aprova-se a elaboração de um ofício, a ser remetido pelo Consórcio 

em nome dos municípios consorciados, como cobrança e repúdio à esta situação. Por fim, 

a Secretária executiva do CIESP, Sra. Mônica, informa que disponibilizou de modo 

online um modelo para o censo agropecuário, solicitando a apreciação de todos para 

aplicação nos municípios, conforme aprovado na Assembleia anterior, para, inclusive, 

servir de parâmetro para o planejamento do serviço de inspeção de produtos de origem 

vegetal. 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.-------------

---------------  


