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Aos quatro dias do mês de novembro 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, no dependências 

do Sítio Nova Tijuca, situada na Rodovia Ascânio Gouveia Matta, s/nº , bairro Zona 

Rural, no município de 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: apreciação e aprovação do orçamento do 

CIESP para 2023; apresentação do Projeto FARMACIS, da Secretaria de Estado e 

Saúde de Minas Gerais e demais 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, agradece ao Sr. Glauco Braga Fávero, prefeito anfitrião 

desta Assembleia, pela acolhida e dá boas vindas ao Sr. Alex Andrade Anzolin, Prefeito 

de Argirita, novo município consorciado do CIESP. O Sr. Presidente passa a palavra à  

Secretária Executiva do CIESP, Sra. Mônica Loureiro Müller Pessôa , que apresenta o 

primeiro assunto da ordem do dia, a saber, apreciação do orçamento do CIESP para 

2023; ela tece alguns esclarecimentos e passa a palavra para a Assessora Contábil do 

CIESP, Sra. Márcia  Mendes, que apresenta a peça orçamentária e, depois de todos os 

devidos esclarecimentos, fica aprovado o orçamento 2023 do Consórcio, a Resolução 

nº 11/2022, será anexada a esta ATA. O segundo ponto de pauta é relativo ao Projeto 

FARMACIS, Sra. Mônica Loureiro Müller Pessôa, explica que se trata de um 

investimento para compra, armazenamento e distribuição de medicamentos; Sr. Vagner 

Fonseca Costa, prefeito de Maripá de Minas, fala da importância de discutir melhor a 

proposta com a Superintendência Regional de Juiz de Fora (SRS/JF) e o núcleo central 

do Governo do Estado, na Secretaria de Estado de Saúde (SES/MG); Sra. Mônica 

convida a todos para participarem da reunião sobre o tema que acontecerá na próxima 

segunda-feira, dia 07.11.2022, no formato virtual, com a SES/MG e a SRS/JF e se 

compromete a encaminhar o link de acesso a todos os prefeitos e Secretário Municipais 

de Saúde; resta deliberado que se mais de um município manifestar interesse em aderir 

ao projeto o CIESP formalizara o encaminhamento. Passando aos assuntos gerais: é 

informado acerca da visita a Universidade Federal de Viçosa dia 08/11/2022 e acordada 

a saída da sede do CIESP às 6:00 horas; Sra. Mônica solicita celeridade por parte dos 

municípios para aprovação nas suas Câmaras de vereadores, do projeto de Lei do 



 

 

Produto de Origem Vegetal -SIPOV; informa sobre o calendário de reuniões sobre a 

reformulação do Código de Convivência Municipal, próxima reunião agendada para 

11/11/22; Sr. Vagner Fonseca Costa, prefeito de Maripá de Minas, fala sobre as 

possibilidades de novos arranjos para o Serviço de Inspeção de Produtos de Origem 

Animal -SIPOA e Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal -SIPOV e resta 

combinado que estes srrviços serão tema para a próxima Assembleia Geral. Sra. 

Mônica  fala sobre o Projeto REURB, que já foi iniciado nos municípios de Maripá de 

Minas, Guarará, Senador Cortes e Chiador; o Prefeito Vagner solicita mais publicidade 

do trabalho, explicando a população o que é REURB. Por fim, a Secretaria Executiva 

do CIESP que a próxima Assembleia Geral, a última do ano corrente, está marcada 

para o dia 18/11/2022, no município de Guarará, e que terá como pauta principal a 

eleição para presidente e vice-presidente do CIESP. 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, Bianca Ferreira Borges, na condição de gerente de serviços, lavrei a 

presente ATA.-------------------------------------------------------------------------------------
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