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A T A   Nº   0 8 / 2 0 2 1 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de junho 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 Salão Paroquial Parte Alta, 

situado na Praça Barão de Ayuruoca, s/nº, bairro Centro, Mar de Espanha, Minas Gerais, 

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; Diário Oficial Eletrônico do CIESP; Serviço de 

Inspeção de Produtos de Origem Animal; Canil Público Regional; terrenos para sede e 

projetos do CIESP; 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, ressalta a importância  de que se mantenha o comprometimento com 

as datas pré agendadas das Assembleias do CIESP, que são divulgadas no início do ano e 

agradece especialmente ao Prefeito de Mar de Espanha, Francisco de Assis de Jesus 

Furtado, por esta acolhedora recepção e pelo zelo na manutenção dos cuidados 

profiláticos de saúde para a realização desta Assembleia de forma presencial. O Sr. 

Presidente inicia a reunião tratando da licitação para a destinação final dos resíduos 

sólidos, informando a todos os andamentos e a problemática com a empresa vencedora 

(União Recicláveis), em seguida, informa que o Projeto (Plano de Trabalho) para o Edital 

de Chamamento Público do Ministério do Meio Ambiente foi elaborado e encaminhado 

pelo CIESP, sendo agora objeto de análise pelo Ministério, também informa sobre os 

andamentos do Projeto de destinação final de resíduos sólidos com geração de energia 

(por meio da queima - pirólise), dando ciência dos avanços quanto a tanto, inclusive com 

possibilidade de a máquina de pirólise ser alocada brevemente a título de testes, com 

acompanhamento da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável  - SEMAD, cujas conversas já estão em curso. Com relação ao terreno para 

alocação deste projeto, o Sr. Prefeito de Bicas, Helber Marques Corrêa, reafirma a 

intenção de doação do terreno, e explicita suas percepções e preocupações quanto à visão 

do projeto de construção da sede, onde se está pensando em um espaço de dez mil metros 

quadrados e, no seu entendimento, é algo superdimensionado, também traz reflexões 

sobre a questão da logística com a possível ideia de deslocamento da sede para Maripá de 

Minas, que na última reunião ofertou o terreno para tanto, pois isso elevaria o custo de 

transporte para todos os municípios, à exceção do próprio município de Maripá de Minas, 

cuja população é de menos de 3.000 (três mil) habitantes, conclama a todos que pensem e 
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repensem acerca destes fatores e nuances, e que mantem a oferta dos terrenos, mas que a 

questão da sede seja melhor pensada quanto à metragem idealizada e que a doação do 

terreno para o projeto da destinação do lixo fica condicionado à manutenção da sede em 

Bicas, já que a instalação da questão do lixo traz consigo suas problemáticas e 

desenvolver este projeto em Bicas com a perda da sede do CIESP, não traz compensação 

para o caso. O Sr. Presidente diz que compreende as questões postas, que já levantaram 

as possibilidades quanto ao Projeto estrutural, hidrossanitário etc. e que autorizará a 

conclusão do projeto de construção da sede e compartilhará, então, o material, que trará 

maior concretude para o debate, ocasião em que poderão alinhar detalhadamente a 

questão da metragem do terreno. Passando a outro assunto pautado, é apresentado a todos 

o Diário Oficial Eletrônico do CIESP, que foi desenvolvido para substituir o meio oficial 

de publicações do Consórcio (atualmente por afixação em Mural de Avisos), mas 

também com a possibilidade de compartilhamento de uso para todos os municípios 

consorciados; apresenta, então, a Resolução para instituição deste meio de publicação 

oficial, que institui o Diário Oficial Eletrônico do CIESP, o mesmo é deliberado e 

aprovado por unanimidade. Passa-se às informações do Serviço de Inspeção dos produtos 

de origem animal e do andamento do projeto junto ao Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento – MAPA, relativo à equivalência ao Serviço de Inspeção Federal – SIF, 

através do Sistema Brasileiro de Inspeção – SISBI; adicionalmente às informações, 

destaca-se que durante as auditorias deste Projeto, foram solicitados alguns ajustes na 

Resolução do CIESP e a edição de uma nova Resolução tratando de aspectos 

operacionais, os documentos são apresentados para deliberação e aprovados por 

unanimidade dos presentes. Passando aos avisos gerais: é informado sobre a proximidade 

do término de vigência das Atas relativas à extensão de rede, de forma que os municípios 

se atentem caso tenham demandas pendentes, para que aproveitem este período final da 

vigência e, se o caso, emitam as ordens de serviço ou convertam o quantitativo 

remanescente em contrato administrativo. Alerta-se, também, que os contratos relativos à 

manutenção preventiva e corretiva da iluminação pública estão próximos do 

encerramento, e que por se tratar de serviço contínuo, podem ser renovados caso o 

município entenda pela manutenção da vantajosidade destes contratos. Informa que a 

licitação de pneus, com relação aos itens desertos ou fracassados já foi repetida, mas que 

ainda remanesceram produtos pendentes, de maneira que será providenciada nova 

licitação ou mesmo verificadas as pendências para eventual aquisição direta. A Sra. 

Secretária Executiva, Mônica Loureiro Muller Pessoa, informa acerca da nova 

modelagem do serviço de transporte, com possibilidade de disponibilização dos veículos 

em contratos por quilômetro rodado; também solicita dos presentes avaliação quanto à 
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possibilidade de antecipação, em uma semana, da Assembleia Geral agendada para o 

próximo dia 30/07, no município de Rochedo de Minas; esse pedido se dá em função de 

que a pauta desta reunião envolve a deliberação e aprovação do orçamento do Consórcio 

para o próximo ano, e esta antecipação permitirá uma semana de folga entre o prazo final 

para esta ação (que é o último dia de julho); os presentes, por unanimidade, aprovam a 

antecipação da próxima Assembleia Ordinária, para o dia 23/07/2021, às 9 horas, no 

município de Rochedo de Minas. 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.------------------------------------------------------------------------------------  


