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A T A   Nº   0 9 / 2 0 2 1 

 

Aos vinte e três dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, às dez horas, em 

primeira  convocação, o Conselho de Prefeitos do Consórcio Intermunicipal de 

Especialidades – CIESP reúne-se em Assembleia Geral Ordinária, nas 

dependências do sítio da Cachoeira, situado na rodovia MG 126 , s/nº, zona rural 

de Rochedo de Minas, Minas Gerais,  cuja convocação prévia já havia sido 

efetivada nos termos das determinações constantes no Contrato de Consórcio 

Público e no Estatuto, para tratar da seguinte pauta: deliberação e aprovação do 

Orçamento 2022 do CIESP; exposição quanto à implementação de cursos de 

capacitação/Escola de Governo no CIESP; informações e deliberação acerca do 

castra-móvel, com pedido de abertura de crédito especial; proposta e deliberação 

de instituição de um canil público regional  e demais avisos gerais de interesse 

comum. A reunião tem abertura pelo Sr. Presidente do CIESP, José Maurício de 

Sales, prefeito do município de Guarará, que agradece a presença de todos e 

especialmente ao anfitrião desta Assembleia, que nos acolhe neste aprazível local. 

O Sr. Presidente abre imediatamente a pauta com o principal assunto a ser tratado, 

qual seja, a apresentação e deliberação do Orçamento 2022 do Consórcio e o faz 

convidando a Consultora Contábil do CIESP, Márcia Mendes, para apresentar a 

peça orçamentária elaborada para apresentação e deliberação assemblear. Com a 

palavra, a Sra. Márcia apresenta, compartilhando com os participantes a tela 

contendo as projeções dos cálculos e demonstração dos valores conforme as 

diretrizes de planejamento para o ano seguinte e demais informações relacionadas 

à proposta orçamentária em questão. Ao final da apresentação é aberta a palavra 

para indagações, esclarecimentos de dúvidas ou quaisquer outras ponderações dos 

presentes. Considerando-se aptos a deliberarem, a proposta é colocada em votação 

e aprovada por unanimidade, sendo que a peça orçamentária, bem como a 

Resolução derivativa desta aprovação passam a fazer parte integrante desta Ata, 

como anexo. Seguindo nos assuntos pautados, é informado sobre os andamentos do 

castra-móvel do CIESP, a ser compartilhado entre os municípios consorciados, 

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

que explicita aos presentes que a adaptação de um dos veículos do CIESP para 

funcionar como castra-móvel estão sendo encaminhadas e os levantamentos dos 

custos, igualmente providenciados; explica, contudo, que não há rubrica 

orçamentária para esta ação, sendo necessária a autorização de abertura de um 

crédito especial, no valor de até R$ 100.000,00 (cem mil reais) na rubrica 

saúde/vigilância epidemiológica. Posta em deliberação, a abertura do crédito 

especial é aprovada por unanimidade, sendo providenciada a correspondente 

Resolução, que também passará a integrar como anexo esta Ata. O assunto 

seguinte diz respeito à pretensa instituição de uma Escola de Governo no CIESP, 
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visando atendimento de demandas de capacitação do servidorismo e futuramente a 

oferta de cursos abertos; é explicado que a modelagem vem sendo estudada há 

algum tempo, mas o que se busca é a autorização dos senhores prefeitos para o 

start desta Escola de Governo; em discussão, o projeto é visto com bons olhos por 

todos e considerado estratégico para a região, sendo, então, aprovada por 

unanimidade sua implementação. Já passando aos assuntos gerais, a Sra. Secretária 

Executiva do CIESP, informa os andamentos do Projeto de destinação final de 

resíduos sólidos com geração de energia, explicitando que há a possibilidade de 

trazer o equipamento para um teste em nossa região no início de agosto, sendo esta 

possibilidade aprovada por todos; a princípio, há a necessidade de esquematizar o 

frete, definir o local, providenciar um gerador de 50Kva e organizar os caminhões 

com os resíduos sólidos para abastecer a máquina no período em que estiver aqui; 

até segunda feira todos que se disponibilizaram a fornecer e providenciar o 

necessários alinharão os arranjos. São fornecidas informações, também, acerca da 

nova licitação de extensão de rede, sendo ressaltada a necessidade de os 

municípios providenciarem os projetos de engenharia necessários ao 

estabelecimento de suas demandas. São informados os andamentos e cronograma 

de licitações na área de saúde. Por fim, a Secretária Executiva informa que 

segundo o calendário de reuniões aprovadas, a próxima Assembleia ocorreria em 

São João Nepomuceno, no dia 27/08/2021, mas o Sr. Prefeito de São João 

Nepomuceno, Ernandes José da Silva, pediu que alterássemos a data da reunião em 

São João, em virtude de um evento naquela semana; assim, é proposto que a 

reunião do dia 27/08 seja realizada no município de Descoberto e a reunião de 

setembro, que seria em Descoberto, seja realizada em São João Nepomuceno; 

aprovada a alteração, a próxima Assembleia Geral Ordinária do CIESP fica 

marcada para o dia 27/08/2021, às 9 horas, no município de Descoberto. 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, ato 

contínuo, foi lida e aprovada sem ressalvas, sendo, então, impressa, para ser 

devidamente assinada e arquivada na forma estatutária. Eu, Rômulo Hastenreiter 

Rocha, na condição de assessor jurídico, lavrei a presente Ata.------------------------- 


