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A T A   Nº   0 6 / 2 0 2 2 

 

 

Aos vinte e sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às nove horas e 

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

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

Ordinária, na Chácara situada na rua Floriano Peixoto, nº 333, bairro Centro, Mar 

de Espanha, 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: terreno e construção da sede do CIESP; 

projeto de mapeamento digital dos municípios e demais assuntos gerais. 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. Francisco de Assis de Jesus Furtado, Prefeito do 

Município de Mar de Espanha/MG, que nos recebe de forma tão acolhedora nesta 

linda chácara. O Sr. Presidente abre imediatamente a pauta, trazendo as tratativas 

necessárias ao terreno e construção da sede do CIESP; o Sr. Presidente presta 

informações acerca das visitas que fez a possíveis terrenos que haviam sido 

ventilados como possibilidade à pretensão do CIESP; após ponderações, tem-se 

que a doação do terreno pelo município de Bicas atenderá à expectativa quanto à 

construção e seria um processo mais célere para a concretização do início da obra; 

ato contínuo, é tratado de forma específica acerca do investimento para a 

construção, sendo que o valor estimado, considerando a metragem quadrada 

pretendida, gira em torno dos R$ 6.000.000,00 (seis milhões de reais), sendo que 

este valor seria dividido para os municípios consorciados que participarão deste 

investimento; a proposta é que este valor seja diluído em 30 (trinta) parcelas, 

contemplando sua finalização até o final deste mandato, permitindo que a obra seja 

efetivamente concluída neste interregno; este recurso seria pago mediante Contrato 

de Rateio específico, com objeto a ser inserido no Plano Plurianual de cada 

município, permitindo a vigência do Contrato de Rateio pelo período completo dos 

30 (trinta) meses; a proposta é aprovada por unanimidade e o valor mensal para 

cada município é estabelecido em R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), que 

multiplicado pelas 30 (trinta) parcelas perfaz o montante total de R$ 690.000,00 

(seiscentos e noventa mil reais); fica acertado, ainda, entre os presentes, que 

eventuais entradas de recursos de emendas parlamentares (ou qualquer outro tipo 

de recurso externo extra, direcionada à obra) voltadas à este investimento sejam 

diminuídas do montante de responsabilidade do município que trouxer este recurso 

(a título de exemplo, se o município A tiver como responsabilidade na parcela da 

obra o valor de R$ 200.000,00 e consegue direcionar uma emenda parlamentar de 

R$ 100.000,00 para o Consórcio, este valor seria abatido de seu montante inicial). 

O Consórcio providenciará os modelos de Projeto de Lei e as informações 

necessárias à implementação desta decisão, sendo os repasses iniciados a partir do 
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mês de julho agora. Passando ao segundo assunto pautado, relacionado ao projeto 

proposto pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de 

Minas Gerais, de mapeamento digital dos municípios, é apresentado aos presentes 

os valores per capta do projeto, sendo que os municípios verificarão interesse e 

viabilidade e repassarão ao CIESP, para conduzir, se o caso, a formalização. Nos 

assuntos gerais é passada a palavra à Secretária Executiva. Sra. Mônica Loureiro 

Muller Pessoa, que informe acerca do Projeto Lixo X Energia e que após a reunião 

virtual com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e de Meio Ambiente do 

Estado de Minas, está providenciando a contratação de uma entidade para 

estruturação dos estudos de viabilidade indicados como necessários para os 

andamentos da proposta. Informou acerca dos andamentos da Feira Regional e 

convidou a todos para a reunião próxima, no dia 09/06, às 13:30 horas, na sede do 

CIESP. Frisou sobre a situação do endoscópío, que hoje é um aparelho cedido pelo 

município de São João Nepomuceno, que o está solicitando de volta, e reforçou a 

necessidade de apoio de todos para a aquisição de um novo equipamento para a 

manutenção dos serviços no CIESP. A próxima Assembleia Geral Ordinária do 

CIESP ocorrerá, conforme calendário pré-aprovado, no dia 24/06/2022, às 09:00 

horas, no município de Maripá de Minas - 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, Rômulo Hastenreiter Rocha, na condição de secretário ad 

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


