
 

_______________________________________________________________________         
Rua Morvan Dias de Figueiredo, nº 11 - Centro - Bicas - Minas Gerais –   CEP: 36.600-000 

Tel.: (32) 3271-2999  -   www.ciesp.mg.gov.br   -   CNPJ: 07.356.999/0001-55 

 Bicas - Chiador - Descoberto - Guarará - Mar de Espanha - Maripá de Minas 
Pequeri - Rochedo de Minas - São João Nepomuceno - Senador Cortes - Varginha  

 

A T A   Nº   1 3 / 2 0 2 1 

 

Aos três dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e um, às dez horas, em segunda 

convocação, a Assembleia Geral do Consórcio Intermunicipal de Especialidades – CIESP 

reúne-se na Câmara Municipal de Pequeri, situada na Praça Doutor Potsch, nº 123, 

Centro, no município de Pequeri/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 – definição sobre investimentos e modelagem; 

definição sobre terreno da sede e de destinação dos resíduos sólidos; e-social; FUNDEB; 

deliberação sobre alteração na Resolução sobre o Serviço de Inspeção de produtos de 

origem animal; aprovações de créditos suplementares e demais avisos e informações 

gerais. A reunião é presidida pelo Sr. Presidente, José Maurício de Sales, prefeito do 

município de Guarará, que agradece às presenças e de forma especial ao Prefeito Glauco, 

pela recepção desta reunião no município de Pequeri, ressalta a importância desta 

Assembleia especificamente, dada relevância dos assuntos a serem tratados e definidos 

nesta ocasião, visando o prosseguimento dos projetos em curso no CIESP. Abrindo a 

pauta, o Presidente convida a senhora Márcia Maria Pimentel Mendes, consultora 

contábil do CIESP, para trazer os apontamentos relativos ao FUNDEB, em função da 

delicada situação dos municípios frente à realidade situacional da aplicação destes 

recursos e da recente decisão da Corte de Contas Mineira; com a palavra, a Sra. Márcia 

faz uma explanação geral sobre o cenário atual e expõe os entendimentos do Tribunal de 

Contas de Minas Gerais e da metodologia de apuração dos gastos destes recursos pela 

Secretaria de Tesouro Nacional; explica como vem sendo adotado nos municípios, 

abrangendo também os recursos próprios aportados pelos mesmos nos anos do Governo 

estadual anterior, em que houve a retenção indevida dos repasses destas verbas dos 

municípios mineiros e os mesmos tiveram de utilizar-se de recursos próprios; um longo 

debate se sucedeu, com considerações acerca da Resolução de Consulta nº 1.072.519 

(Processo 1072519 – Consulta. Rel. Cons. Wanderley Ávila. Tribunal Pleno. Deliberado 

em 15/9/2021) do TCE/MG, da decisão no âmbito da Reclamação nº 48.538 PARANÁ, 

com decisão monocrática do Ministro Alexandre de Morais, do Supremo Tribunal 

Federal e das várias linhas argumentativas existentes atualmente; a situação de cada 

município tem suas peculiaridades, mas a insegurança jurídica desta situação é uníssona. 

Cada Procuradoria municipal deve atentar-se para todas estas nuances na definição dos 

caminhos a serem adotados em cada município. Passando ao segundo assunto pautado, 

relativo ao E-Social, a consultora contábil, Márcia Mendes, explica da importância de 

atenção e regularização dos lançamentos no sistema do E-Social, inclusive na atenção 
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redobrada relacionada aos prazos para as informações no sistema. O Presidente convida a 

senhora Secretária Executiva, Mônica Loureiro Muller Pessoa, para falar do 

planejamento do CIESP para o ano seguinte; com a palavra, a Secretária informa dos 

andamentos do planejamento para os anos seguintes, inclusive a reforma do Contrato de 

Consórcio Público, cuja decisão foi deliberar na primeira Assembleia do ano seguinte 

(data sugerida de 07/01/2022), dadas limitações da Lei Complementar 173/2020. Em 

seguida, a pauta acerca do Projeto de geração de energia a partir dos resíduos sólidos, 

sendo que a Secretária Executiva fornece informações acerca da visita à uma máquina de 

pirólise em funcionamento no município de Cesário Lange/SP, que contou com uma 

comitiva de Prefeitos na ocasião; expôs aos que não estiveram presentes as informações 

relacionadas à visita e às possibilidades de materialização deste planejamento; as 

propostas foram colocadas aos presentes quanto à três aspectos: 1) quais municípios 

participarão do Projeto; 2) local para sediar o terreno; e, 3) financiamento do projeto. 

Questionado a cada Prefeito sobre o Projeto e firmado o compromisso de participação 

dos municípios de Guarará, Mar de Espanha, Maripá de Minas, Pequeri, Rochedo de 

Minas e Senador Cortes; Maripá de Minas se compromete a efetivar a doação do terreno 

para este Projeto, conforme imóvel já visitado anteriormente, sendo que os 

procedimentos burocráticos serão efetivados para concretização do ora registrado. No 

que pertine ao financiamento do Projeto, decide-se que a tentativa preliminar será no 

sentido do aproveitamento máximo dos recursos oriundos do Governo do Estado de 

Minas e do Governo Federal, visto que no edital do Ministério do Meio Ambiente o 

CIESP fora selecionado (R$ 6.200.000,00); se tentará apresentar ao Governo do Estado 

de Minas o Projeto, na tentativa de viabilizar o encampamento do mesmo como piloto na 

tentativa de viabilizar o financiamento com recursos Estaduais, em qualquer caso, os 

municípios participantes assumirão o financiamento dos recursos para a implementação 

do Projeto, mediante utilização de recursos próp rios, busca de financiamento individual 

ou mesmo via próprio Consórcio. Passando ao ponto da doação do terreno para a nova 

sede do Consórcio, o Sr. Prefeito der Bicas, Helber Marques Corrêa, assume o 

compromisso de se reunir com sua Câmara Municipal na semana seguinte para debater o 

assunto (considerando que a doação dependerá de anuência legislativa) e que se 

compromete a sexta feira próxima (dia 10/12), comunicará definitivamente a decisão 

quanto a tanto. Adentrando na pauta relacionada à proposta de alterações na Resolução 

CIESP nº 02/2021, frente aos apontamentos realizados na auditoria do MAPA, visando a 

busca da equivalência do Serviço de Inspeção coordenado e executado pelo CIESP por 

meio de gestão associada, foram apresentados aos senhores Prefeitos as inconformidades 

e pontos de melhorias apontados no Relatório do MAPA, sendo proposta a edição de 
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duas Resoluções, conforme minutas apresentadas e que contarão como anexos desta Ata, 

uma delas visando alterar pontos de dúvidas/inconformidades apontados na Resolução nº 

02/2021, que dispõe sobre a regulamentação do Serviço de Inspeção executado e 

coordenado pelo Consórcio Intermunicipal de Especialidades – CIESP e dá outras 

providências, e outra Resolução visando aprovar os modelos de Termos e Autos a serem 

utilizados pelo Serviço de forma padronizada; colocadas em deliberação, as propostas são 

aprovadas por unanimidade, devendo o Sr. Presidente do CIESP providenciar os trâmites 

administrativos necessários à consolidação destas decisões, culminando na devida 

publicação destas normas para que se revistam da necessária validade jurídica. Passando 

aos assuntos gerais, a Sra. Secretária Executiva informa da reunião da Associação 

Mineira de Consórcios Intermunicipais – AMICIs ocorrida ontem no auditório da sede da 

Associação Mineira de Municípios – AMM, e em cuja Diretoria há a participação do 

nosso Presidente, José Maurício, no cargo de Tesoureiro e da própria Secretária 

Executiva, no cargo de Diretora. Comunica-se que a próxima Assembleia Geral será no 

município de Descoberto, no dia 07/01/2022. 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.--- 


