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A T A   Nº   0 5 / 2 0 2 2 

 

 

Aos três dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às oito horas e quarenta 

minutos, em segunda convocação, o Conselho de Prefeitos do Consórcio 

Intermunicipal de Especialidades – CIESP, reúne-se em Assembleia Geral 

Ordinária, nas dependências do Esporte Clube Biquense, situado na Avenida 

Brasília,  nº 2.130 – Centro, Bicas/MG, 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: Conselho Fiscal; 

proposta de adesão de novo município consorciado; Castramóvel; projeto de 

construção da nova sede do CIESP; Projeto lixo e geração de energia elétrica; 

Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal – SIPOA; Projeto VISA, 

SIPOV e Postura; e demais assuntos. A reunião tem abertura pelo Sr. Presidente do 

CIESP, José Maurício de Sales, prefeito do município de Guarará/|MG, que 

agradece a presença de todos e especialmente ao anfitrião desta Assembleia, Sr. 

Helber Marques Corrêa, Prefeito do Município de Bicas/MG, que nos acolhe neste 

aprazível local. O Sr. Presidente abre imediatamente a pauta informando sobre a 

solicitação de desligamento dos Srs. Rafael Coleta e da Sra. Aline Lara do 

Conselho Fiscal do CIESP; a Assembleia Geral designa o Sr. Leonardo Ferreira 

Rocha, portador do CPF nº 663.736.896-20, Controlador Interno do município de 

Bicas/MG e o Sra. Idamary Costa, portadora do CPF 983.157.736-15, 

Controladora Interna do município de Rochedo de Minas/MG, como substitutos. 

Dando prosseguimento a pauta, informa que o CIESP recepcionou o Ofício de nº 

092/2022, do município de Mercês/MG, requerendo ingresso do mesmo como ente 

consorciado ao CIESP; considerando tal requerimento, coloca-se em deliberação 

acerca do ingresso do respectivo município. Em votação, o ingresso do município 

de Mercês/MG como ente consorciado ao CIESP é aprovado por unanimidade nos 

termos do art. 41 paragrafo 1º do Contrato de Consórcio Público e art. 71 do 

Estatuto do CIESP. Após a edição de lei de ratificação ou de lei que disciplina a 

participação do município de Mercês em Consórcio, a formalização do ingresso ao 

CIESP deverá ser efetivada por meio de Termo Aditivo ao Contrato de Consórcio 

Público. A Sra. Mônica Loureiro Müller Pessôa, Secretária Executiva do CIESP, 

informa que o a prestação de serviços de castração de animais, conhecido como 

“castramóvel” tem previsão para início no mês de agosto e sugere que, neste ano, o 

serviço seja executado por profissionais veterinários do SIPOA visando reduzir 

custos até que seja incluída a prestação do serviço no orçamento do ano 2023; a 

Assembleia concordou com a proposição da Secretaria Executiva. Será realizada 

reunião com os municípios para o estabelecimento do cronograma e planejamento 

das ações do “castramóvel”. Informa que foram finalizadas as inscrições do 

processo seletivo para contratação de profissionais para as áreas de técnico de 

intervenção, engenheiro agrônomo, engenheiro de meio ambiente e vigilância 
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sanitária; fica acordado que os pagamentos referentes a estes serviços sejam 

iniciados no mês de junho/2022 para que os profissionais iniciem os trabalhos em 

julho/2022. O Sr. Vagner Fonseca Costa, Prefeito do Município de Maripá de 

Minas-MG, sugere que seja contratado uma empresa jurídica para formulação de 

um código de postura. Neste momento, há uma ampla discussão acerca de quem 

deve formular o código de postura, ficando estabelecido que o profissional 

contratado através de processo seletivo para a devida área, contribuirá, juntamente 

com a Assessoria Jurídica do CIESP e representantes dos municípios consorciados, 

na formulação de um código de posturas regional. A Sra. Mônica informa que o 

CIESP está buscando parcerias com a EMATER, EMBRAPA, SEBRAE, SENAR, 

IMA etc. e propõe a realização de uma feira regional com a participação dos 

produtores certificados pelo SIM e concurso de gastronomia para motivar os 

estabelecimentos da região a confeccionarem refeições com os alimentos 

produzidos pelos produtores; a Assembleia aprova a iniciativa e fica agendada uma 

reunião no dia 12 de maio de 2022, às 13:30h. para planejamento e estruturação do 

evento. É definida a data de 06 de agosto de 2022 para realização da feira com os 

produtores, o Sr. Helber Marques Corrêa, Prefeito do Município de Bicas-MG, 

compromete-se em ceder o local para realização da feira, o que fica definido em 

comum acordo com os demais presentes. O Sr. Hélber informa que o projeto de 

construção da nova sede do CIESP foi encaminhado para a Câmara Municipal 

ontem, dia 02 de maio de 2022, para aprovação de cessão do terreno. O Presidente 

do CIESP, Sr. José Maurício de Sales, sugere que seja realizado um rateio para 

construção da nova sede no valor total de R$ 6.000.000,00 (seis milhões) onde 

cada município possa efetuar o pagamento com recursos próprios ou utilizar 

recursos de emenda parlamentar; a Sra. Mônica ressalta que deverá ser realizada 

uma solicitação de abertura de crédito especial na Câmara de cada município para 

que seja criado um rateio específico para esta finalidade, por um período de 30 

(trinta) meses. Neste momento, há uma ampla discussão sobre a possibilidade de 

aquisição de terreno para construção da sede e os prefeitos decidem buscar outras 

opções de locais. A Sra. Mônica apresenta a proposta encaminhada pelo IF Sudeste 

MG – Campus Rio Pomba, Fundação Arthur Bernardes (FUNARBE) para 

mapeamento digital dos municípios consorciados, dividido em parcelas de 

diferentes valores (conforme cronograma de desembolso apresentado), por 24 

meses, no valor total de R$ 6,13 (seis reais e treze centavos) per capita para cada 

município, e solicita que os municípios verifiquem a viabilidade financeira para 

contratação, esse assunto será tratado como pauta da próxima Assembleia Geral de 

Prefeitos; os municípios de Guarará e Maripá de Minas manifestam interesse em 

participar desse projeto. Usina de Lixo x Geração de Energia: informa que o 

CIESP foi procurado pela empresa GTA Soluções Ambientais para parceria na 

questão da usina de pirólise e ressalta que precisamos agilizar o processo para o 

funcionamento da usina de pirólise gerenciada pelo CIESP; o Sr. Vagner Fonseca 

da Costa, Prefeito do município de Maripá de Minas, ressalta que precisamos 
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discutir junto ao Estado de Minas Gerais para que nosso projeto seja considerado 

um Projeto Piloto deste tipo na área de Meio Ambiente. A Sra. Mônica solicita aos 

presentes que angariem recursos juntos aos Deputados para que seja viabilizada a 

aquisição de um equipamento de videoendoscópio no valor de R$ 545.400,00 

(quinhentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos reais) visto que o equipamento 

atual é cedido pelo município de São João Nepomuceno – MG, e este solicitou o 

equipamento para sua utilização. A próxima Assembleia Geral Ordinária do CIESP 

ocorrerá, conforme calendário pré-aprovado, no dia 27/05/2022, às 09:00 horas, no 

município de Mar de Espanha - 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.----------------------------------------------------------------------------------------------- 


