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A T A   Nº   0 2 / 2 0 2 2 

 

Aos quatro dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, às dez horas, em segunda 

convocação, a Assembleia Geral do Consórcio Intermunicipal de Especialidades – CIESP 

reúne-se no Instituto Dona Selva, situado na Praça Mário Ferreira da Fonseca, nº 156, 

Centro, no município de Guarará/MG, em Reunião Ordinária, previamente convocada 

com base nas determinações estatutárias, para tratar da seguinte pauta: projeto de geração 

de energia a partir dos resíduos sólidos – reunião Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico (SEDE); projeto de vigilância sanitária consorciada – 

projetos de leis para encaminhamento às Câmaras Municipais; deliberação sobre 

alterações e consolidação do novo Contrato de Consórcio Público do CIESP; deliberação 

sobre alterações e consolidação do novo Estatuto do CIESP (condicionado à aprovação 

do Contrato de Consórcio Público) e demais avisos e informações gerais. A reunião é 

presidida pelo Sr. Presidente, José Maurício de Sales, prefeito do município de Guarará, 

que nesta ocasião recepciona esta Assembleia e, como anfitrião, dá as boas-vindas a 

todos os presentes. Abrindo a pauta, a senhora Secretária Executiva, Mônica Loureiro 

Muller Pessoa, é convidada a informar acerca da reunião marcada na Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico do Estado; a mesma, assumindo a palavra, informa que 

ficou agendada, junto àquela Secretaria, uma reunião para o próximo dia 10/02, às 14 

horas, para apresentarmos o projeto de destinação e geração de energia a partir do lixo, os 

senhores Prefeitos são incentivados a participarem desta reunião de apresentação, pois a 

mesma visa possível colaboração do Governo do Estado de Minas; informa, ademais, que 

os projetos preliminares e descritivos do processo de pirólise já estão preparados para 

esta apresentação. Passando ao próximo assunto, reforça que o CIESP preparou e 

entregou na última Assembleia uma proposta de minuta de Projeto de Lei para instituição 

do Serviço de Vigilância Sanitária em cada município participante e que, agora que as 

Câmaras Municipais começam a retomar seus trabalhos legislativos, que estes município 

possam providenciar o devido encaminhamento à apreciação do Poder Legislativo, 

concretizando o início da execução de nosso projeto. O próximo assunto pautado diz 

respeito à deliberação do Contrato de Consórcio Público, cuja minuta foi disponibilizada 

a todos no dia 07/01, logo após a apresentação da mesma na última Assembleia Geral; o 

senhor Presidente informa que foi solicitado pelos senhores prefeitos de São João 

Nepomuceno e Descoberto, que se viram impedidos de participarem desta Assembleia, 

para que os presentes consideram prorrogar a discussão das alterações no Contrato de 

Consórcio e Estatuto para a próxima Assembleia; colocada em deliberação, os presentes 

anuem com a solicitação, sendo marcada a próxima Assembleia, com pauta 
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especialmente dedicada à este assunto, para o próximo dia 18/02, no prédio da Secretaria 

de Educação do Município de Bicas, às 09 horas, adicionalmente, será marcada uma 

reunião interna com estes municípios a fim de repassarmos eventuais pontos de 

observação. Com tal decisão, a deliberação do Estatuto fica, por arrastamento, adiada 

para a próxima Assembleia, caso o Contrato de Consórcio seja aprovado na ocasião. Em 

assuntos gerais, a Secretária Executiva informa acerca dos andamentos dos 

procedimentos licitatórios, iniciando pela adaptação do veículo para castra móvel, que já 

foi licitado e que será transportado para São Paulo (sede da empresa vencedora) para a 

execução do serviço adaptativo; com relação à licitação de medicamentos, informa que já 

foi concluída, a despeito de alguns itens desertos em função da escassez do mercado, que 

serão relicitados em breve, mas que demandam atenção dos municípios, sendo que a 

sugestão é que os mesmos aproveitem as atas ainda vigentes para, se o caso, se 

guarneçam de estoque, evitando-se falta de quaisquer medicamentos; fala também da 

licitação das vans, que igualmente foi concluída e já está apta às requisições de compras, 

que sugere-se seja feita logo, considerando tanto o prazo de entrega quanto às altas de 

valores. Reforça-se que a próxima Assembleia Geral, especialmente convocada para 

deliberar o novo Contrato de Consórcio e Estatuto, será no município de Bicas, no prédio 

da Secretaria de Educação, no dia 18/03/2022, às 09 horas. 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.--------------------------------------------------------- 


