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A T A   Nº   0 7 / 2 0 2 2 

 

 

Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte e dois, às dez horas, em 

segunda convocação, o Conselho de Prefeitos do Consórcio Intermunicipal de 

Especialidades – CIESP, reúne-se em Assembleia Geral Ordinária, nas 

dependências da Fazenda da Serra, situada na estrada rural que liga os municípios 

de Maripá de Minas a Rochedo de Minas, sem número, no município de Maripá de 

Minas, 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: deliberação sobre pedido de ingresso de novo ente 

consorciado; deliberação de Resoluções relacionadas ao Serviço de Inspeção de 

Produtos de Origem Animal – SIPOA/CIESP; apresentação de projeto de REURB 

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, destaca o retorno à esta aprazível Fazenda, um ambiente 

acolhedor para esta reunião de Prefeitos, assim como o foi no ano passado e 

agradece o anfitrião, Prefeito de Maripá de Minas, Sr. Vagner Fonseca Costa. O Sr. 

Presidente inicia a reunião inserindo o primeiro assunto pautado, informando que o 

CIESP recepcionou Ofício do município de Santana do Deserto (Ofício nº 

062/2022), datado de 28/06/2022, onde o mesmo requer seu ingresso como ente 

consorciado ao CIESP; colocado em deliberação, a Assembleia Geral aprova, por 

unanimidade, o ingresso do município de Santana do Deserto como ente 

consorciado ao Consórcio Intermunicipal de Especialidades – CIESP, devendo, o 

mesmo, providenciar a legislação necessária a tal intento, caso ainda não a detenha, 

e que a formalização efetiva deste ingresso se dará por meio de Termo Aditivo ao 

Contrato de Consórcio Público do CIESP. Passando ao segundo assunto pautado, o 

Sr. Presidente passa a palavra a Sra. Secretária Executiva do CIESP, Mônica 

Loureiro Muller Pessoa, para que a mesma exponha aos presentes as propostas de 

alteração em Resoluções relacionadas ao Serviço de Inspeção de Produtos de 

Origem Animal – SIPOA/CIESP, visando alterações necessárias para melhor 

desenvolvimento dos trabalhos; o conteúdo das duas propostas de Resoluções é 

apresentado aos presentes para conhecimento e deliberação; em votação, as duas 

propostas de Resoluções são aprovadas por unanimidade e passam a fazer parre 

integrante desta Ata, devendo ser devidamente publicadas a fim de que produzam 

seus jurídicos efeitos. Em seguida, e como terceiro assunto pautado, é apresentado 

o professor Gérson Rodrigues dos Santos, da Universidade Federal de Viçosa; ele é 

graduado em Matemática e Ciências da Computação, Especialização em 

Administração de Sistemas de Informação, Mestrado em Matemática e Estatística, 

Doutorado em Geoestatística, Pós-Doutorado em Estatística Espacial pela IOWA 

State University – EUA, onde atua como professor visitante; com a palavra, o 

professor Gérson inicia uma ampla apresentação, iniciando pela história da 
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Universidade Federal de Viçosa e passando pelos projetos desenvolvidos, como 

Cidades Inteligentes, Georreferenciamento de Imóveis Urbanos e Rurais, REURB, 

Planta Genérica de Valores, Controle de Rotas Escolares, Controle de Frotas de 

Veículos, Internet Científica, Banco Digital Municipal, Centro de Gestão 

Inteligente; no transcurso da apresentação, diversas manifestações foram 

levantadas, dúvidas esclarecidas e várias possibilidades aventadas; por fim, através 

do Sr. Prefeito de Maripá de Minas, Vagner, foi realizado um especial 

agradecimento e reconhecimento da Universidade Federal de Viçosa pela visão, 

aproximação da realidade dos pequenos municípios e disponibilidade em estar 

presente nesta reunião, por meio do professor Gérson, compartilhando destas 

possibilidades. A Sra. Secretária Executiva solicita a todos que, a partir da 

apresentação deste Projeto, que se manifestem formalmente acerca do interesse, 

sendo explicado que o CIESP está buscando viabilizar a adesão à Ata de Registro 

de Preços junto ao Consórcio CIMBAJE, visando facilitar o procedimento e, 

também, diante do preço extremamente vantajoso (R$ 60,00 por lote); fica 

acertado que o setor de licitações encaminhará formalmente a solicitação de 

demanda para cada município, visando o andamento célere da formalização e 

encampamento deste Projeto. Nos assuntos gerais a Secretária Executiva fala da 

questão do ICMS Ecológico e explica que a SEMAD – Secretaria de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento agendará reuniões específicas para os Consórcios 

para tratar deste assunto; informa que foi realizada, na data de ontem, reunião com 

os Secretários Municipais de Agricultura, EMATER, SENAR, SEBRAE e Banco 

do Brasil e SICOOB para tratar da feira regional que será organizada pelo CIESP; 

reforça a importância de buscar solução para a questão do endoscópio, que o 

município de São João Nepomuceno solicitou a devolução; informa da recepção do 

Ofício nº 9224/2022, referente ao processo 1102257, contendo recomendação para 

que nos procedimentos licitatórios cujo objeto seja a aquisição de pneus, que seja 

exigido, como requisito de habilitação, a apresentação de certidão de regularidade 

perante o IBAMA, expedida em nome do fabricante ou do importador; é 

explicitado, ainda, a aprovação, pela Câmara dos Deputados, do Projeto de Lei nº 

196/2020, que trata da possibilidade de os Consórcios instituírem fundos especiais 

visando a facilitação de transferências de recursos intergovernamentais; neste 

tema, compartilha uma Nota emitida pelo CONASEMS e CONASS contra tal 

proposição, que será agora submetida á apreciação do Senado Federal, o Assessor 

Jurídico do CIESP, Dr. Rômulo Hastenreiter Rocha, expões o entendimento acerca 

do assunto, e incentiva que os senhores Prefeitos conversem com seus Senadores, 

no sentido de apoiarem tal proposição legislativa, que facilitará e racionalizará os 

repasses financeiros para os Consórcios, em sentido diametralmente oposto ao 

apresentado na referida Nota das entidades anteriormente mencionadas; informa 

sobre a reunião, no dia 1º/07, às 9 horas, na Unidade Básica de Saúde de Maripá de 

Minas, para tratar da questão dos Hospitais municipais da nossa região; solicita a 

transferência da reunião ordinária previamente agendada para o dia 29/07, para o 
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dia 22/07, sendo que tal antecipação visa proporcionar mais tempo para o 

compartilhamento dos documentos relacionados ao orçamento do Consórcio, o que 

foi aprovado por todos, sendo, então, a próxima Assembleia Geral ordinária 

marcada para o dia 22/07/2022, às 9 horas, no município de Pequeri, cuja pauta e 

local serão encaminhadas no tempo oportuno; por fim, é aberta a palavra ao Sr. 

Claudinei Alves, da empresa Trust It, que apresenta o trabalho que vem sendo 

desenvolvido junto ao município de Maripá de Minas com relação à infraestrutura 

de tecnologia, apresenta os problemas identificados e as soluções apresentadas 

naquele Município, dando enfoque ao “Atende Cidadão”, uma plataforma de 

interação cidadão X Administração, totalmente digital (sem papel) e cujo fluxo 

eletrônico tem reduzido tempo, gerado transparência e, especialmente, alimentando 

de dados concretos a Administração Pública, possibilitando balizamento de ações e 

planejamento adequado. 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.----------------------------------------------------------------------------------------------- 


