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Aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, às dez horas e quinze minutos, 

em segunda convocação, a Assembleia Geral do Consórcio Intermunicipal de 

Especialidades – CIESP reúne-se nas dependências do Descoberto Futebol Clube - Praça 

de Esportes, situada na Rua Capitão Basílio, s/nº, bairro Centro, no município de 

Descoberto/MG, em Reunião Ordinária, previamente convocada com base nas 

determinações estatutárias, para tratar da seguinte pauta: aprovação do livro de atas do ano 

2021; Vigilância Sanitária, Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal - SIPOV 

e Fiscal de Posturas; licitações CIESP; apresentação do novo Contrato de Consócio 

Público, contendo a reestruturação funcional do CIESP, assim como da proposta do novo 

Estatuto; informações sobre a doação do terreno pelo município de Bicas para a nova sede 

do CIESP; informações sobre o Castra móvel e demais avisos e informações gerais. A 

reunião é presidida pelo Sr. Presidente, José Maurício de Sales, Prefeito do Município de 

Guarará/MG, que agradece as presenças e de forma especial ao Prefeito Marcos de Araújo 

Lima, pela recepção desta reunião no Município de Descoberto. Abrindo a pauta, o 

Presidente coloca para apreciação a aprovação do livro de Atas do Conselho de Prefeitos 

do exercício findo (2021), sendo aprovado por unanimidade. O Presidente do CIESP passa 

a palavra à Sra. Mônica Loureiro Muller Pessoa, Secretária Executiva do CIESP, que faz 

uma prestação de contas operacional da área da saúde, destacando o relevante número de 

atendimentos efetivados pelo CIESP durante o ano de 2021, ultrapassando os duzentos e 

trinta e sete mil atendimentos, que correspondem a quase cinco milhões de reais em 

recursos executados; também aborda acerca dos projetos em andamento (Vigilância 

Sanitária por meio de gestão associada, instalação de usina de pirólise para destinação de 

resíduos sólidos e estabelecimento de cooperação técnica com o Estado), informando das 

reuniões que ela, o Sr. Presidente e o Assessor Jurídico, participaram no final de dezembro 

(22/12) junto à Secretaria  de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, à 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, setor de Planejamento Territorial, Consórcios 

Públicos e Associações Municipais e junto à Secretaria de Estado de Saúde, todos 

relacionados aos projetos em desenvolvimento no CIESP, informou que, fruto dessas 

reuniões, fica o convite para a participação dos prefeitos interessados para participarem de 

uma nova reunião junto à Secretaria de Estado de Saúde para avanço nas tratativas do 

Projeto de Vigilância Sanitária por meio de gestão consorciada, que ocorrerá no dia 28/01, 

na Cidade Administrativa; a Secretária Executiva informou, ainda, que o CIESP está 

atualizando os valores de credenciamento para atender os municípios consorciados nas 
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cirurgias eletivas, com a possível celebração de parcerias com os Hospitais da nossa região 

e demais interessados em prestar o serviço nas condições e preços estabelecidos. Com 

relação ao projeto de Vigilância Sanitária, é apresentada pela Assessoria Jurídica (Dr. 

Rômulo Hastenreiter Rocha), a minuta de projeto de lei desenvolvida para a criação, no 

âmbito de cada município participante, do Serviço Municipal de Vigilância Sanitária, que 

será delegado ao Consórcio para a gestão associada; com este passo, concretizamos 

materialmente o início deste projeto, que vem sendo maturado há alguns anos. Os senhores 

Prefeitos anuem com o início da execução deste e dos demais projetos em andamento 

(Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal – SIPOV e Fiscal de Posturas), 

inclusive com o lançamento do processo seletivo para a contratação do pessoal. Por fim, a 

Secretária Executiva explanou acerca da regularidade fiscal e tributária do CIESP, 

apresentando as certidões negativas e informando da inexistência de débitos. É convidado, 

então, o Sr. Diego Kaizer, para apresentar acerca das licitações compartilhadas vigentes e 

do planejamento para o exercício 2022, tendo projetado as informações quanto a todos os 

procedimentos, as datas de validades das Atas atuais e o calendário planejado de 

contratações/aquisições para o corrente ano. O Sr. Vagner Fonseca Costa, Prefeito do 

Município de Maripá de Minas, solicita a palavra e discute acerca da questão dos resíduos 

sólidos, sobre a intenção de utilizar o equipamento de pirólise para destinação de resíduos, 

inclusive utilizar o recurso que o CIESP foi contemplado para este fim. É definido o 

estabelecimento do projeto de destinação final de resíduos sólidos com geração de energia 

em terreno doado pelo município de Maripá de Minas – MG, município este que através 

do Sr. Prefeito, Vagner, ratifica a doação. Seguindo a pauta. Em seguida, é convidado o 

Assessor Jurídico, Dr. Rômulo, para apresentar a minuta consolidada do novo Contrato de 

Consórcio Público, destacando de forma sumária as principais diretrizes que nortearam as 

alterações promovidas, que se consubstanciam basicamente na reestruturação institucional 

e funcional, sendo que este último aspecto será mais detalhadamente abordado pelo 

Consultor de RH, Altamiro Daniel de Jesus; foi destacado pelo Dr. Rômulo que a 

reestruturação funcional se dá, primordialmente, em razão da necessidade da estruturação 

do concurso público, e que é o passo definitivo na materialização do mesmo; foi aberta a 

possibilidade de intervenções dos presentes e, em seguida, passada a palavra ao Sr. 

Altamiro, que atuou na condição de assessor de desenvolvimento de reestruturação 

funcional para o trabalho desenvolvido nesta reformulação do Contrato de Consórcio; o 

mesmo faz uma apresentação técnica da nova estrutura funcional, explicitando os 

motivadores, bases e perspectivas quanto aos novos cargos, atribuições e organização 

institucional. Após as apresentações, a minuta do Contrato de Consórcio consolidada 

proposta, assim como o novo Estatuto, serão remetidos aos senhores Prefeitos, por meio 
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do grupo de WhatsApp mantido com todos, para que possam apreciar detidamente e 

deliberar sobre na próxima Assembleia Geral. O Sr. Presidente informa que o município 

de Bicas/MG solicitou o anteprojeto de construção da nova sede do CIESP para aprovação 

da doação do terreno na Câmara Municipal. Comunica-se que a próxima Assembleia Geral 

será no município de Guarará/MG, no dia 04/02//2022. 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, Diego Kaizer, na atribuição de secretário ad hoc do 

Consórcio, a lavrei.------------------------------------------------------------------------------------ 


