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A T A   Nº   0 3 / 2 0 2 2 

 

Aos três dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às nove horas e cinquenta 

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

Especialidades – CIESP reúne-se na Secretaria Municipal de Educação de Bicas/MG, 

Rua Dona Ana, s/nº - Centro, Bicas/MG, em Reunião Extraordinária, previamente 

convocada com base nas determinações estatutárias, para tratar da seguinte pauta: Apoio 

Técnico no mapeamento digital dos municípios; Pacto Regional pela Saúde: assinaturas e 

proposta de agenda para planejamento do calendário de eventos do segundo semestre; 

Concurso Público do CIESP – esclarecimentos; apresentação e deliberação da proposta 

do novo Contrato de Consócio Público do CIESP; apresentação e deliberação da proposta 

do novo Estatuto do CIESP (caso o Contrato de Consórcio Público seja aprovado); 

formalização da doação do terreno para nova sede do CIESP; demais assuntos e informes 

gerais. Abrindo a reunião, o Sr. Presidente, José Maurício de Sales, Prefeito de Guarará, 

agradece a presença de todos, em especial do Sr. Prefeito de Bicas, Helber Marques 

Corrêa, que recepciona esta reunião hoje; em seguida, ressalta a importância desta 

Assembleia, considerando as deliberações pautadas, incluindo a apreciação da 

reestruturação institucional do CIESP, consubstanciada na proposta do novo Contrato de 

Consórcio Público, cuja minuta fora distribuída ainda na primeira Assembleia do ano (em 

07/01/2022), assim como do Estatuto; informa que inicialmente serão ouvidos os 

senhores José Manoel Martins - Diretor-geral do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, Campus Rio Pomba e Kleber Mariano Ribeiro, 

Professor, Pesquisador e Extensionista do Departamento de Agricultura e Ambiente, 

pertencente ao Campus Rio Pomba, visando o possível apoio técnico no projeto 

mapeamento digital dos municípios, mapeamento este que busca reunir em um ambiente 

computacional diversas informações geográficas do município, com o registro dos dados 

locais em uma base de dados, análises espaciais dos atributos e integração das 

observações. Com a palavra, os Srs. José Manoel e Kleber Mariano, que encontram-se 

conectados de forma remota à esta reunião, por meio de aplicativo de comunicação, 

iniciam sua apresentação e explicam, em linhas gerais, que a plataforma criada traz a 

informatização de processos e auxilia a gestão municipal em planos diretores, no 

acompanhamento de ocorrências locais, na eficiência dos recursos financeiros, na 

otimização dos recursos humanos e outros benefícios. Algumas dúvidas são esclarecidas 

durante a apresentação e, em seguida, o Sr. Presidente agradece a participação e 

disponibilidade de ambos. Passou-se, então, às deliberações das propostas de alterações 

no Contrato de Consórcio Público do CIESP, visando sua reestruturação institucional e 
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possibilitando as adequações necessárias à realização do Concurso Público do CIESP; o 

Presidente destaca que na reunião de Assembleia do dia 07/01/22 fora entregue a todos os 

municípios a minuta inicial com a proposta do novo Contrato de Consórcio Público, 

assim como a minuta proposta do novo Estatuto; informa, ainda, que no transcurso deste 

tempo, até a presente reunião, a equipe do CIESP se disponibilizou ao esclarecimento e 

recepção de quaisquer dúvidas/sugestões, visando facilitar e instrumentalizar os debates 

para esta ocasião, tendo sido, inclusive, propostas reuniões com aqueles municípios que 

demandassem quaisquer informações adicionais para sua formação decisória quanto aos 

documentos; dito isto, solicita do Assessor Jurídico, Dr. Rômulo Hastenreiter Rocha, que 

assuma a condução da parte de apresentação, esclarecimentos e levantamentos de 

propostas eventualmente surgidas nesta ocasião; com a palavra, o Dr. Rômulo solicita 

que seja projetado no data show o documento proposto e sugere que como o documento 

já é do conhecimento geral e encontra-se sendo estudado ao longo destes quase dois 

meses desde sua apresentação inicial, que possamos nos ater aos pontos de 

dúvidas/discordâncias/sugestões, de maneira que possamos abordar ponto a ponto as 

ponderações dos senhores Prefeitos e suas assessorias; foi projetado o documento 

minutado contendo a proposta à Assembleia e uma explicação minuciosa dos pontos mais 

relevantes foi efetivada; após uma longa discussão de diversos pontos do documento, 

com aprofundamento dos entendimentos e ponderações de todos os Prefeitos presentes, 

decidiu-se por realizar mais uma reunião entre os senhores Prefeitos, no próximo dia 

07/03/2022, às 16 horas, no próprio município de Bicas, para fechamento das questões 

afetas ao Contrato de Consórcio, Estatuto e seus anexos. Superado o próximo assunto 

pautado (deliberação Estatuto), uma vez que o Contrato de Consórcio ainda não foi 

aprovado, passamos aos demais assuntos e avisos gerais: a Secretária Executiva, Sra. 

Mônica Loureiro Muller Pessoa, apresentou aos presentes o primeiro rascunho do projeto 

da nova sede do CIESP, por meio do desenho (planta) efetivado pelo Engenheiro; em 

seguida, informou acerca dos andamentos do projeto de destinação final dos resíduos 

sólidos com geração de energia, esclarecendo que avançamos nas tratativas com o 

Governo do Estado e estamos seguindo nossa programação; informa acerca do Programa 

Minas Livre, que a Secretaria de Desenvolvimento do Governo de Minas pretende 

apresentar aos senhores Prefeitos numa reunião virtual a ser realizada no próximo dia 

09/03, às 14 horas, cujo link já foi compartilhado no grupo de Prefeitos e será reiterado 

antes da reunião; informa acerca do projeto de oftalmologia da Secretaria de Estado de 

Minas, quanto à linha de cuidados e da possibilidade de busca de recursos para 

equipamentos, incentivando que os Prefeitos acionem os Deputados da região para tanto; 

informa que foram assinados o Termo de Cooperação Técnica com a SEMAD – 
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Secretaria de Meio Ambiente e Acordo de Cooperação Técnica com a Secretaria de 

Desenvolvimento; reforça a disponibilidade dos micro-ônibus, mediante formalização do 

Contrato de Prestação de Serviços, para uso dos municípios consorciados; informa sobre 

um contato realizado pelo Sr. Prefeito de Mar de Espanha, Francisco de Assis de Jesus 

Furtado, por uma empresa que também possui tecnologia de termo magnetização para 

destinação final dos resíduos sólidos, a Secretária Executiva disse que tal projeto é 

desenvolvido no município de Roncador/Paraná, mas que não gera energia; por fim, 

reforça que a próxima reunião ordinária da Assembleia Geral está mantida no município 

de Rochedo de Minas, no dia 25/03/2022, 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.--------------------------------------------------------- 


