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A T A   Nº   0 4 / 2 0 2 2 

 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de março de dois mil e vinte e dois, às dez horas, em 

segunda 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: apreciação e aprovação do 

novo Contrato de Consócio Público e do novo Estatuto do CIESP; doação do 

terreno para sede do CIESP e demais assuntos gerais. 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 solicitando informações do Município de Bicas – MG 

acerca da doação do terreno para construção da nova sede do Consórcio, o Sr. 

Helber Marques Corrêa, Prefeito do Município de Bicas – MG, informa que até a 

próxima sexta-feira, dia 1º de abril de 2022, o projeto de Lei será encaminhado 

para a Câmara Municipal para apreciação. O prefeito do município de São João 

Nepomuceno, Sr. Ernandes José da Silva, solicita que antes de iniciado o assunto 

referente à deliberação do Contrato de Consórcio Público, possa fazer o uso da 

palavra; sendo-lhe concedida, expõe a situação referente à saúde de seu município 

e dos desafios que vem enfrentando especialmente quanto à manutenção do 

Hospital São João e manifesta que está se organizando diante desta realidade 

retratada para concentrar seus serviços de saúde na referida unidade hospitalar e, 

assim sendo, pretende deixar o Consórcio a partir do próximo ano. Manifestou 

ainda que, em razão deste propósito, o município de São João Nepomuceno se 

absterá da deliberação sobre a alteração do Contrato de Consórcio Público e 

Estatuto. Em seguida, diversas manifestações lamentando essa possibilidade e 

solicitando reflexão por parte do senhor Prefeito neste restante de ano. Passou-se, 

então, a proposta de alterações no Contrato de Consórcio Público, inclusive em seu 

quadro geral de empregos, sendo que matéria é amplamente discutida pelos 

senhores Prefeitos; após apresentado o texto final consolidado, o mesmo é posto 

em votação, São João Nepomuceno se abstém de votar e todos os demais aprovam; 

findando-se as deliberações e votações, o texto consolidado integra o Anexo desta 

Ata e deverá ser devidamente publicado para sua validade e início e vigência. Ato 

contínuo, e em virtude da aprovação do Contrato de Consórcio Público, coloca-se 

em deliberação a proposta do novo Estatuto do CIESP; o mesmo é deliberado e as 

sugestões apresentadas são incorporadas ao documento; em votação, São João 

Nepomuceno se abstém de votar e todos os demais aprovam o documento 

consolidado, conforme Anexo à esta Ata, devendo também ser devidamente 
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publicado para validade e início de vigência. O Presidente, para fins de 

consolidação do concurso público que será realizado a partir das aprovações da 

reestruturação do Contrato de Consórcio Público e do Estatuto, contemplará, por 

hora, até 26 (vinte e seis) do total de cargos integrante da estrutura funcional do 

CIESP ora aprovada. O Prefeito do município de Maripá de Minas – MG, Sr. 

Vagner Fonseca Costa, informa que está providenciando o desmembramento do 

terreno que será doado para instalação do projeto Lixo/Energia, sendo que o 

topógrafo está efetivando os levantamentos necessários. A Sra. Mônica Loureiro 

Muller Pessoa, Secretária Executiva do CIESP, informa a todos que o veículo que 

será adaptado para o serviço de castramóvel já se encontra nas dependências da 

empresa que será responsável pela adaptação e o prazo para entrega é até o mês de 

julho de 2022. A equipe técnica do Instituto Federal de Tecnologia de Rio 

Pomba/MG, irá apresentar uma proposta para o projeto de Mapa Digital dos 

municípios, com o prazo de 18 meses para execução. Apresenta sobre as novas 

clínicas credenciadas para prestação de serviços de saúde complementares de 

consultas especializadas, exames e cirurgias, entre elas a Master Saúde, 

Policonsultas e a entidade Hospital São Vicente de Paulo. A próxima Assembleia 

Geral Ordinária do CIESP ocorrerá, conforme calendário pré aprovado, no dia 

29/04/2022, às 09:00 horas, no município de Bicas - MG. 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, Diego Kaizer, na condição de secretário ad 

hoc, lavrei a presente Ata.-------------------------------------------------------------------- 


