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A T A   Nº   1 2 / 2 0 2 1 

 

Aos vinte e nove dias do mês de outubro 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 Instituto Dona Selva, situado na Praça Mário Ferreira da Fonseca, 

nº 156, Centro, no município de Guarará/MG, em Reunião Ordinária, previamente 

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

de geração de energia a partir dos resíduos sólidos; alterações orçamentárias relacionadas 

ao castra-móvel e demais avisos e informações gerais. A reunião é presidida pelo Sr. 

Presidente, José Maurício de Sales, prefeito do município de Guarará, que nesta ocasião 

recepciona esta Assembleia e, como anfitrião, dá as boas-vindas a todos os presentes. 

Abrindo a pauta, a senhora Secretária Executiva, Mônica Loureiro Muller Pessoa, é 

convidada a apresentar os avanços quanto à nova interlocução do Projeto de geração de 

energia a partir de resíduos sólidos, sendo que a mesma relatou que conseguiu o contato 

de uma nova empresa que tem desenvolvido a construção da máquina de pirólise e que 

está viabilizada uma visita à uma localidade onde uma destas máquinas está alocada para 

a destinação de resíduos do agronegócio, em Cesário Lange/SP; tal visita pode ser 

realizada no dia 18 de novembro próximo, a partir das nove horas. Os senhores prefeitos 

interessados se organizarão para realizarem tal visita, sendo que o CIESP providenciará a 

locação de veículo para o traslado. Passando ao segundo assunto pautado, a Secretária 

Executiva informa da necessidade de autorização para realocação de dotações 

orçamentárias visando o castra-móvel, uma vez que o crédito aprovado anteriormente era 

atinente à aquisição de equipamentos (investimento), mas que constatou-se que relevante 

parcela deste empreendimento deverá ser alocado em serviços; após deliberação, aprova-

se a alteração orçamentária pretendida, nos termos da Resolução que passará a integrar o 

anexo desta Ata. Passando aos assuntos gerais, a Sra. Secretária Executiva informa 

acerca da questão dos hospitais de pequeno porte instalados nos nossos municípios 

consorciados e da solicitação do Governo do Estado de Minas, através das reuniões 

ocorridas no mês passado com Assessores da Secretaria Estadual de Governo no CIESP e 

com cada Município consorciado, no sentido de efetivarmos um levantamento regional 

para determinação da realidade situacional visando a construção de um os projeto para 

tentativa de solução da problemática envolvendo estas unidades e o atendimento das 

redes no Sistema. À este assunto redundou-se longo debate acerca das dificuldades, 

possibilidades, desafios e o papel de cada um no enfrentamento destas demandas na área 

da saúde. Comunica-se que a próxima Assembleia Geral será no município de Pequeri, 

no dia 26/11/2021. Não havendo mais o que ser tratado, nem quem quisesse fazer uso da 
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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.--- 


