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Aos vinte e seis dias do mês de agosto 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 Fazendinha Campo Verde, situada na Avenida Antônio de Sousa Rabelo, s/nº, zona 

rural do município de Senador Cortes, 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 

adesão/consorciamento de município; projeto de regularização fundiária e atualização 

da planta mobiliária – valores repasse; solicitação de abertura de crédito adicional 

especial ao orçamento do Consórcio; deliberação sobre Resolução do Serviço de 

Inspeção de Produtos de Origem Animal; deliberação sobre participação no Edital do 

Ministério do Meio Ambiente; autorização para contratações temporárias por 

excepcional interesse público; apresentação de estudo preliminar sobre proposta de 

alteração no Contrato de Consórcio Público – municípios fundadores; reajuste salarial 

para a função de recepcionista; 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 saúda a todos e exalta a hospitalidade com que nos acolhe 

nesta reunião o Sr. Prefeito de Senador Cortes, João Lúcio Dutra Ferreira, destacando, 

ainda, a aprazível beleza do local da reunião. O Sr. Presidente abre imediatamente a 

pauta dando conhecimento aos presentes do Ofício nº 69/2022, assinado pelo Exmo. 

Sr. Prefeito do município de Argirita/MG, Alex Andrade Anzolin, requerendo 

apreciação desta Assembleia quanto ao pedido de ingresso daquele município como 

ente consorciado ao CIESP; em deliberação, a proposta é aprovada por unanimidade, 

devendo o município solicitante ser comunicado da decisão para andamento das 

providência correlatas ao efetivo consorciamento. O segundo assunto pautado é 

relativo ao projeto de regularização fundiária de propriedades e de implantação de 

geotecnologia de inteligência geográfica para subsidiar os trabalhos de REURB, 

atualização da planta genérica de valores e atualização de dados do cadastro territorial 

multifinalitário, através de geoprocessamento, aerolevantamento, geoestatística e 

aprendizagem de máquina; é apresentado aos presentes a minuta de projeto de Lei do 

REURB, visando a abertura de créditos adicionais especiais em cada município 

interessado, de acordo com as informações e quantitativos repassados pelos mesmos, 

para viabilizar o Rateio dos valores correspondentes à implementação do projeto, 

ressaltando-se que nos termos acordados, o projeto será iniciado de acordo com a 

ordem de formalizações (aprovação da Lei e assinatura do Contrato) de cada 

município; em seguida, é posta em apreciação a proposta de Resolução visando a 

abertura de crédito adicional especial no orçamento do próprio Consórcio, visando 



 

 

comportar as receitas e despesas do projeto REURB, sendo o mesmo aprovado por 

unanimidade e sua correspondente Resolução anexada à presente Ata, dela fazendo 

parte integrante. O terceiro assunto pautado diz respeito à proposta de Resolução 

oriunda do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal do CIESP – 

SIPOA/CIESP, objetivando a aprovação de modelo padrão de formulário de mapas 

estatísticos a ser utilizado na realização dos atos administrativos do Serviço; em 

deliberação, a Resolução é aprovada por unanimidade e é anexada à presente Ata, dela 

fazendo parte integrante. Ambas as Resoluções aprovadas devem ser devidamente  

publicadas no Órgão Oficial de Publicações do CIESP. O quarto assunto apresentado 

à pauta diz respeito a um Edital do Ministério do Meio Ambiente (Edital MMA nº 

01/2022 – FNMC), cujo objeto é o apoio a projetos e estudos para mitigação das 

emissões de gases de efeito estufa e adaptação aos efeitos da mudança do clima, no 

valor de R$ 525.980,00; após apresentação do mesmo, é aprovada por unanimidade a 

participação do CIESP, que fica autorizado a apresentar Projeto no âmbito deste Edital, 

com possibilidade de contrapartida limitada a 4% do valor total pleiteado. O quinto 

assunto em pauta é relacionado aos Memorandos Internos nº 024/GERADM/2022 e 

025/GERADM/2022, cujo conhecimento foi dado aos presentes e se consubstancia na 

necessidade urgente de contratação por prazo determinado, para atendimento de 

excepcional interesse público, de um auxiliar de limpeza (considerando que das duas 

empregadas atualmente contratadas, uma encontra-se afastada por auxílio-doença e à 

outra necessita-se proceder com a concessão de férias regulamentares, dado 

atingimento do prazo legal para tanto) e de uma psicóloga para atendimento à Sala de 

Escuta (considerando que a empregada atual solicitou demissão sem justa causa); a 

proposta é que os salários atualmente praticados para cada função mantenham-se para 

as contratações por excepcional interesse público; reconhecida a urgência de ambos os 

casos e a imprescindibilidade das funções desempenhadas, são aprovadas as 

contratações por prazo determinado nos moldes apresentados. Adentrando-se no sexto 

assunto pautado, discute-se as possibilidades, conforme demandado pelos senhores 

Prefeitos na última Assembleia, de alteração no Contrato de Consórcio Público visando 

a distribuição do patrimônio do Consórcio e o voto exclusivo dos fundadores para 

questões atinentes à sede, disposição patrimonial e extinção do Consórcio; após 

apresentadas as propostas, os presentes anuem com os encaminhamentos e com a 

diretriz de alteração proposta, assim, tão logo estejam preparados os levantamentos 

contábeis/patrimoniais, a proposta será apresentada para aprovação da Assembleia. O 

próximo assunto pautado é relacionado à proposta de ajuste salarial específico às 

recepcionistas do CIESP; a Secretária Executiva, Sra. Mônica Loureiro Muller Pessoa, 

explica aos presentes que com os novos laudos do ambiente de trabalho elaborados 

pela medicina do trabalho, foi descartada a ocorrência de insalubridade a tal função, 

com isso, a parcela relacionada ao pagamento da insalubridade deixará de ser efetivada 



 

 

a partir deste mês; considerando que tais funções possuem valor salarial base de um 

salário mínimo, o impacto com o encerramento do pagamento de insalubridade seria 

proporcionalmente grande para estes salários (representando R$ 242,40) e, ademais, os 

mesmos encontram-se defasados frente à média regional, sendo argumentado, ainda, 

da dificuldade de se encontrar e manter bons empregados nesta função; em deliberação, 

a Assembleia aprova o reajuste específico para a função de recepcionista, no valor de 

R$ 242,40 (duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos), com incidência para 

o fechamento da folha deste mês. Já passando aos demais assuntos e avisos gerais, é 

informado acerca dos andamentos do projeto de geração de energia a partir dos 

resíduos sólidos, sendo destacado que o município de Maripá de Minas, através de seu 

Exmo. Sr. Prefeito, Vagner Fonseca Costa, já providenciou a doação do terreno para a 

futura instalação da usina, com a promulgação da correspondente Lei de doação. Dá-

se conhecimento, também, da já formalização da doação do terreno para construção da 

nova sede do CIESP, pelo município de Bicas, tendo o Exmo. Sr. Prefeito, Helber 

Marques Corrêa, efetivado a os trâmites cartoriais para tanto, no prazo deliberado na 

última Assembleia. Com relação à construção da nova sede, destaca-se, ainda, que o 

município de Senador Cortes, por meio do seu Exmo. Sr. Prefeito, João Lúcio Dutra 

Ferreira, foi o primeiro a aprovar a Lei inserindo no Plano Plurianual do município as 

previsões de repasse, conforme Rateio aprovado, dos investimentos para realização da 

obra. O Sr. Presidente informa que se reuniu com Deputados em Belo Horizonte e 

pleiteou recursos para aquisição do endoscópio para o Consórcio - orçado em mais de 

quinhentos mil reais -, mas diante da proximidade das eleições nacionais e estaduais, e 

das vedações próprias deste período, a expectativa é que apenas a partir do ano que 

vem seja possível repasses voluntários para este fim, assim, informa que o CIESP já 

buscou solução temporária e garantirá, mediante locação do equipamento pela própria 

empresa prestadora, a manutenção deste serviço até que a aquisição do aparelho seja 

viabilizada. A Sra. Secretária Executiva informa que esteve em São Paulo esta semana, 

juntamente com o responsável pelo setor de Transporte, para vistoria dos serviços de 

adaptação do micro-ônibus do CIESP para uma unidade de Castra-Móvel, e destaca 

que a empresa identificou, após desmontagem de carenagens para a realização dos 

serviços, alguns danos estruturais que demandavam ajuste e intervenção; desta forma, 

o prazo para a entrega do veículo sofreu alteração; destaca, entretanto, que a previsão 

é de que já no mês de setembro o veículo esteja terminado e esclarece que o trabalho 

visualizado nesta vistoria foi extremamente satisfatório, sendo que a empresa está 

realizando um serviço de extrema qualidade nesta adaptação. É apresentado aos 

presentes o projeto PRODEVIDA, do Ministério Público de Minas Gerais, destacando-

se que nesta semana o médico veterinário do CIESP, Sr. Filipe Manso Rocha e o 

Assessor Jurídico do Consórcio, Dr. Rômulo Hastenreiter Rocha, participaram de 

vídeo conferência com a Coordenadoria do Ministério Público responsável pelo 



 

 

mesmo, para conhecerem melhor a proposta; como nem todos os municípios que 

participam do serviço de castra-móvel que será implantado no Consórcio estão 

presentes e que o assunto merece considerações dos setores técnicos das Prefeituras 

(por envolverem ações necessárias também em cada município, para além da parcela 

que o CIESP já realizará), decide-se não aprovar imediatamente o ingresso no 

programa. É debatido, ainda, acerca da Lei Federal nº 14.434, de 4 de agosto de 2022, 

que instituiu o piso nacional da enfermagem no Brasil, e destacada que a despeito da 

importante e merecida valorização da categoria - o que não se discute -, a Lei foi 

aprovada sem qualquer indicação de fontes de recursos para cobrir tais despesas e sem 

qualquer sinalização do nível central do Sistema Único de Saúde quanto ao custeio 

desta despesa, lançando “no colo” dos gestores municipais e estaduais esta impactante 

conta que vislumbra-se impagável sem outros sacrifícios financeiros; a emenda 

constitucional nº 124/2022, contudo, ao definir a redação do novo § 13, do art. 198 da 

Constituição da República, estabeleceu que para os entes públicos, a implementação 

do piso nacional deve se dar “até o final do exercício financeiro” e que, portanto, a 

expectativa é que até o final deste ano o assunto já tenha novos contornos quanto às 

fontes de receitas para o atendimento deste novo preceito. É informado sobre os 

andamentos do projeto de implementação do Serviço de Inspeção de Produtos de 

Origem Vegetal por meio de gestão associada, que contou, conforme informado em 

Assembleia passada, com a contratação, via processo seletivo, de profissional 

(engenheiro agrônomo) para auxiliar na estruturação do mesmo e cujos trabalhos estão 

sendo bem desenvolvidos, sendo que as minutas de projetos de Lei para a criação do 

Serviço no âmbito de cada município consorciado, para posterior transferência de 

gestão ao Consórcio, serão brevemente encaminhadas para apreciação de cada um, 

permitindo que se inicie a tramitação legislativa necessária. Informa-se sobre os 

andamentos do Projeto de instituição da Vigilância Sanitária (VISA) por meio de 

gestão associada, destacando-se reunião ocorrida por meio de vídeo conferência nesta 

última segunda feira (22/08) com o nível central da Vigilância (Governo Estadual – 

Secretaria Estadual de Saúde) e com participação da Gerência Regional de Saúde - 

GRS em Juiz de Fora (sede de nossa macrorregião de saúde) e que na próxima segunda 

feira (29/08) será realizada uma reunião presencial na GRS Juiz de Fora para novos 

alinhamentos. É apresentado o trabalho já desenvolvido até o momento relativo ao 

Projeto de fiscalização de Posturas por meio do Consócio, que também já conta com 

auxílio técnico por meio da profissional contratada por processo seletivo e é 

apresentada proposta de criação de Grupo de Trabalho – GT envolvendo os servidores 

municipais designados para avanço da construção da minuta de um Código de 

Convivência Democrático a ser implementado no âmbito regionalizado (com 

equalização da legislação em cada um dos municípios consorciados participantes), 

sendo que o calendário de trabalho será estabelecido e compartilhado com todos. Por 



 

 

fim, destaca-se uma alteração na data da Assembleia Geral de novembro, ocasião em 

que será processada a eleição do Consórcio para o próximo biênio, sendo a mesma 

antecipada do dia 25 para o dia 18/11/2022, sendo sediada pelo município de Guarará; 

e ressalta-se que nossa próxima Assembleia continua marcada para ocorrer na última 

sexta feira de setembro, dia 30/09/2022. 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, 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 assessor jurídico, lavrei a presente Ata.--

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


