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A T A   Nº   0 8 / 2 0 2 2 

 

Aos vinte e dois dias do mês de julho 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 Escola Municipal Valdomiro de Magalhães Pinto, situada na 

Praça Governador Magalhães Pinto, nº 10, Centro, Pequeri, 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 e aprovação de nova estruturação e valores para os Contratos de Rateio 

2023 do CIESP; deliberação sobre compra de equipamento (endoscópio); definição 

sobre proposta de mapeamento digital do Instituto Federal em Rio Pomba; 

deliberação sobre situação da construção da sede do CIESP (doação terreno, planta 

e prazos) e demais avisos e assuntos gerais de interesse comum. A reunião tem 

abertura pelo Sr. Presidente do CIESP, José Maurício de Sales, prefeito do 

município de Guarará, que agradece a presença de todos e especialmente ao 

anfitrião desta Assembleia, que nos recebe de forma tão acolhedora para esta 

reunião. O Sr. Presidente abre imediatamente a pauta com o principal assunto a ser 

tratado, qual seja, a apresentação e deliberação de nova forma de estruturação e dos 

valores dos Contratos de Rateio do CIESP para o ano de 2023 e o faz convidando a 

Consultora Contábil do CIESP, Sra. Márcia Mendes, para apresentar a proposta 

elaborada para apreciação e deliberação assemblear. Com a palavra, a Sra. Márcia 

apresenta, compartilhando com os participantes a tela contendo as projeções dos 

cálculos e demonstração dos valores conforme as diretrizes de planejamento para o 

ano seguinte e demais informações relacionadas à proposta de reestruturação dos 

Contratos de Rateio para o exercício financeiro seguinte. Ao final da apresentação 

é aberta a palavra para indagações, esclarecimentos de dúvidas ou quaisquer outras 

ponderações dos presentes. Considerando-se aptos a deliberarem, a proposta é 

colocada em votação e aprovada por unanimidade, sendo que as informações 

correspondentes serão encaminhadas aos municípios para inserção em suas 

respectivas Leis Orçamentárias. Seguindo nos assuntos pautados, é mais uma vez 

apresentada a questão do aparelho de endoscópio, que hoje encontra-se cedido pelo 

município de São João Nepomuceno, mas que requereu o aparelho de volta; são 

apresentados valores, quantitativos de exames mensais e histórico e as 

possibilidades quanto à pretensa aquisição do equipamento para o CIESP; após 

ponderações, decide-se conversar com o município de São João para adiar a 

retirada do aparelho até o final do ano, inclusive com possibilidade de lhe conceder 

uma cota destes exames; o senhor Presidente fará esta interlocução. Acerca do 

outro assunto pautado (Proposta IFT de Rio Pomba), considerando o projeto 

REURB, mais abrangente e de maior interesse dos municípios consorciados, 

decide-se não dar prosseguimento ao mapeamento digital anteriormente proposto 
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pelo Instituto Federal em Rio Pomba, seguindo-se apenas com o Projeto REURB. 

Passando ao outro assunto pautado, referente à doação do terreno para a construção 

da nova sede do CIESP, o Presidente passa a palavra ao Sr. Prefeito de Bicas, 

Helber Marques Corrêa, que expõe a situação relacionada à doação do terreno e a 

rejeição da proposta de Lei para efetivar tal doação pela Câmara Municipal, 

considerando a distância do terreno (que fica afastado alguns quilômetros pela BR-

267); após expor a situação da rejeição da proposta de doação pela Câmara, o Sr. 

Prefeito de Bicas propõe e assume o compromisso, de apresentar o terreno que 

originalmente havia sido adquirido pelo município de Bicas em gestões passadas, 

este terreno fica no trevo de acesso ao município, pela BR-267; esclarece que este 

terreno foi adquirido originalmente de forma específica para o CIESP, conforme as 

tratativas da época e que agora possui disponibilidade e conformidade com a 

Câmara para sua doação; diz que assume o compromisso de tramitar com a 

máxima brevidade junto ao Poder Legislativo, e em sendo aprovado pela 

Assembleia, entregará com a maior brevidade a proposta de doação para nova 

tramitação legislativa, e que espera que em 40 (quarenta) dias, no máximo, possa 

entregar o termo de doação aprovado, a depender exclusivamente da aprovação da 

Câmara, junto a qual envidará todos os esforços políticos necessários. O 

Presidente, reassumindo a palavra, solicita que individualmente cada Prefeito se 

manifeste, expressando sua opinião e visão; segue-se um longo período de 

manifestações de cada um dos Prefeitos e, considerando-se aptos a deliberarem, 

resolvem aprovar, por maioria, a proposta de doação do terreno junto ao trevo de 

acesso à Bicas na BR-267, ao lado do Posto de Combustíveis, sendo tal terreno 

aquele que originalmente foi adquirido pelo município de Bicas para tal intento; o 

prazo concedido para a efetivação da doação é de 40 (quarenta) dias e, em não 

sendo concluída a doação neste período, o terreno oferecido pelo Município de 

Maripá de Minas será encampado para a nova sede do Consórcio, sem necessidade 

de nova deliberação assemblear. Já passando aos assuntos gerais, o Presidente 

informa os andamentos do Projeto de destinação final de resíduos sólidos com 

geração de energia, explicitando que o procedimento de contratação do projeto 

executivo já está sendo finalizado, e que o fruto deste trabalho incorporará a 

proposta a ser apresentado ao Governo do Estado de Minas, visando a obtenção de 

recursos e apoio junto à FAPEMIG. São fornecidas informações, também, acerca 

do castra-móvel, que estava previsto para iniciar suas atividades no início de 

agosto, mas que deverá ser adiado em algumas semanas em razão da solicitação de 

extensão do prazo para entrega do veículo pela empresa que está fazendo sua 

adaptação. Informa, por fim, que a próxima Assembleia Geral Ordinária do CIESP 

fica marcada para o dia 26/08/2022, às 9 horas, no município de Senador Côrtes. 

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 
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devidamente assinada e arquivada na forma estatutária. Eu, Rômulo Hastenreiter 

Rocha, na condição de assessor jurídico, lavrei a presente Ata.------------------------- 


