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A T A   Nº   1 1 / 2 0 2 1 

 

Aos vinte e quatro dias do mês de setembro de dois mil e vinte e um, às dez horas, em 

segunda convocação, a Assembleia Geral do Consórcio Intermunicipal de Especialidades 

– CIESP reúne-se no espaço do Bistrô Carolina, situado na Praça da Bandeira, nº 82, 

Largo da Matriz, no município de São João Nepomuceno/MG, em Reunião Ordinária, 

previamente convocada com base nas determinações estatutárias, para tratar da seguinte 

pauta: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFET/MG, campus de Rio 

Pomba (IF Sudeste); projeto de geração de energia a partir dos resíduos sólidos e demais 

avisos e informações gerais. A reunião é presidida pelo Sr. Presidente, José Maurício de 

Sales, prefeito do município de Guarará, que saúda a todos os presentes e agradece a 

acolhida desta reunião pelo município de São João Nepomuceno. A reunião é iniciada 

com a pauta relativa ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste 

de Minas Gerais onde, por videoconferência, ouviremos o Sr. José Manoel Martins, 

Diretor Geral do campus Rio Pomba, no sentido de uma possível parceria para 

implementação de extensões do Instituto em nossa região, mediante a oferta de cursos, 

capacitações e, assim também, desenvolvimento de pesquisas e Projetos. A palavra, 

então, lhe é repassada, e o mesmo faz uma breve explanação acerca da Instituição e das 

possibilidades regionais; após, é passada a palavra a cada um dos Prefeitos presentes, 

sendo que cada qual tece suas considerações e percepções pessoais acerca do assunto, 

inclusive relacionando suas expectativas ao contexto regionalizado. Ao final, a proposta é 

acolhida pelos senhores Prefeitos, no sentido de fecharmos um grupo de trabalho para 

iniciar as tratativas, com a participação de um membro de cada município, mais a 

Secretaria Executiva do CIESP; o Sr. José Manoel ainda propõe que, para dar um 

“pontapé” inicial e se estabeleça concretude às ações, que se faça um levantamento de 

demandas por cursos/capacitação na região, que deverão ser-lhes repassadas para dar 

início a este processo. Passando ao segundo assunto pautado, são repassadas informações 

acerca do projeto de geração de energia a partir da destinação final dos resíduos sólidos, 

sendo esclarecidos os entraves vivenciados no último mês com o acesso à máquina para 

testes e esclarecido que já foi feita uma busca no mercado por outras máquinas de menor 

porte disponíveis, sendo estabelecido contato com uma empresa que possui máquinas de 

pirólise patenteadas e está sendo viabilizada uma visita em um município de São Paulo, 

onde uma destas máquinas está em operação; para além disso, foram colhidas várias 

informações técnicas que eram importantes para o avanço do projeto, e que o mesmo 

mantem-se em franco desenvolvimento. Passando aos assuntos gerais, a Sra. Secretária 

Executiva, Mônica Loureiro Muller Pessoa, informa acerca do encontro dos gestores 
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municipais com Assessores da Secretaria Estadual de Governo e da proposta do Governo 

de Minas acerca deste tipo de relacionamento com os municípios; neste ponto, abrem-se 

diversas manifestações acerca da situação dos hospitais da região, com apontamentos 

acerca das carências e de formas como todos os municípios podem contribuir na busca de 

solução para este problema histórico. Informa-se do resultado, agora final, do Edital de 

Chamada Pública nº 01, de 17/04/2021, junto ao Ministério do Meio Ambiente, visando 

projetos de melhoria da gestão de resíduos sólidos, sendo o CIESP contemplado com 

valor de R$ 6.200.000,00 (seis milhões e duzentos mil reais). Informa, ainda, sobre a 

auditoria presencial do Ministério da Agricultura ocorrida na semana do dia 13 a 16 deste 

mês, onde os auditores do MAPA e IMA fizeram as vistorias presenciais para fins de 

equivalência do Serviço de Inspeção do CIESP ao Serviço de Inspeção Federal. 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.---------------------------- 


