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Aos dezoito dias do mês de novembro de dois mil e vinte e dois, às dez horas e cinquenta 

minutos, em segunda convocação, a Assembleia Geral do Consórcio Intermunicipal de 

Especialidades – CIESP, reúne-se nas dependências do Restaurante Paiol, situado na 

Praça do Divino, nº 308, Centro, Guarará/MG, em reunião ordinária previamente 

convocada com base nas determinações do Contrato de Consórcio Público e do Estatuto 

para tratar da seguinte pauta: eleições da Presidência do CIESP e designação dos 

membros do Conselho Fiscal para o biênio 2023/2024; projeto sede do CIESP; demais 

assuntos gerais. O Presidente do CIESP, Sr. José Maurício de Sales, prefeito de 

Guarará/MG, saúda a todos, agradece aos Prefeitos e Equipe do CIESP por esse período 

em que o confiaram como Presidente do Consórcio, lembrando que esta reunião 

ordinária definirá a nova Presidência do Consórcio para o próximo biênio, inaugurando 

as alterações jurídico institucionais aprovadas pela Assembleia no início deste ano, e 

que reformularam o Contrato de Consórcio Público e o Estatuto do CIESP; ressalta que 

o processo eleitoral está se dando de forma antecipada no mês de novembro com o 

objetivo de melhor viabilizar a transição neste contexto de tantas mudanças orgânicas 

do CIESP; em seguida, informa que como a pauta tem especial enfoque na eleição da 

Presidência e designação do Conselho Fiscal, e havendo quórum adequado à tal 

deliberação, nos termos do § 1º, do art. 30, do novo Estatuto do CIESP, abrirá a reunião 

com a mesma; destaca que nos termos do art. 32, também do Estatuto, passará a palavra 

à Sra. Secretária Executiva, Mônica Loureiro Muller Pessoa, que conduzirá o processo. 

Com a palavra, a Sra. Secretária Executiva saúda aos presentes e informa que nos termos 

do processo eleitoral divulgado anteriormente, o prazo para inscrição de chapas à eleição 

da Presidência era de no mínimo dois dias antecedentes à data desta Assembleia, sendo 

que neste período fora recepcionado o registro de apenas uma Chapa, contendo os 

candidatos à Presidente e Vice Presidente, a saber: Sr. Vagner Fonseca Costa, Prefeito 

do município de Maripá de Minas concorrente ao cargo de Presidente e o Sr. Cristiano 

Correa Coletta, concorrente ao cargo de Vice Presidente. A composição desta chapa, 

devidamente habilitada perante a Secretaria Executiva do CIESP, foi afixada na sede do 

Consórcio, como determina o Contrato de Consórcio Público e Estatuto. Havendo uma 

única Chapa inscrita, a Secretária Executiva propõe que a eleição se dê por aclamação, 

nos termos da parte final do § 1º, da Cláusula 14 do Contrato de Consórcio Público e do 

art. 35 do Estatuto do Consórcio. O Sr. Rafael de Souza Lanini, Secretário de 

Administração do município de Bicas/MG, que está representando o Sr. Prefeito 

Municipal de Bicas por meio de procuração, antes de manifestar seu voto, questiona ao 

candidato à Presidência, Sr. Vagner, se este mantem o compromisso de construir a nova 

sede do CIESP em terreno doado pelo município de Bicas. Sendo-lhe concedida a 

palavra, o Sr. Vagner, em resposta ao questionamento apresentado, ressalta que o 

Consórcio pertence à região e, neste sentido, não deve ser discutido somente com a visão 

do Município de Bicas; ressalta que a questão da sede ser em Bicas deve-se a questões 



 

 

logísticas, já que o município em questão é central e, neste fator, também reside a razão 

da solicitação de que o terreno doado se encontrasse à margens da rodovia, facilitando 

o acesso e evitando a necessidade de trânsito dentro do município; quanto à questão da 

construção, em si, afirma que a mesma deva ser realizada dentro dos planejamentos já 

deliberados, considerando o planejamento financeiro de todos os municípios 

consorciados e de acordo com o projeto construtivo já apresentado. Retomando o 

processo eleitoral e ratificada a existência de quórum adequado, decide-se processá-lo 

por meio de aclamação, sendo instados todos os presentes a manifestarem-se 

visivelmente através do levantar de mãos visando tal aclamação. A única Chapa, então, 

é aclamada como eleita e o CIESP será conduzido no próximo biênio (2023/2024) pelo 

Prefeito de Maripá de Minas, Vagner Fonseca da Costa, brasileiro, casado, produtor 

rural, portador da carteira de identidade nº M 5.771.522 e do CPF nº 983.207.006-63, 

no cargo de Presidente e pelo Prefeito de Rochedo de Minas, Cristiano Correa Colleta, 

brasileiro, casado, contador, portador da carteira de identidade nº MG 12.613.489 e do 

CPF nº 057.081.106-60, no cargo de Vice Presidente. A posse dos eleitos se dará em 1º 

de janeiro de 2023, ocasião em que um Termo de Posse será lavrado e assinado pelos 

mesmos, com término de mandato em 31/12/2024. Os novos Presidente e Vice-

Presidente eleitos terão livre acesso aos documentos e informações do Consórcio para 

fins de transição administrativa e continuidade dos serviços públicos, a partir da eleição 

até o início de seu mandato, cabendo à Secretária Executiva zelar pelo atendimento desta 

disposição. Em seguida, passa-se às designações para composição do Conselho Fiscal, 

cujo mandato será coincidente com o da nova Presidência (de 1º de janeiro de 2023 a 31 

de dezembro de 2024); em deliberação dos presentes, são indicados e designados 

consensualmente os seguintes nomes para comporem o Conselho Fiscal do CIESP: 1) 

José Maria de Castro Júnior, brasileiro, casado, Secretário de Saúde do município de 

Descoberto - MG, portador da carteira de identidade nº MG 10.724.642 e do CPF nº 

045.095.386-69; 2) Leonardo Ferreira Rocha, brasileiro, casado, Controlador Interno 

do município de Bicas - MG, portador da carteira de identidade nº M 3.597.417 SSP/MG 

e do CPF nº 663.736.896-20 e 3) Idamary Costa, brasileira, casada, Chefe de Gabinete 

do município de Rochedo de Minas - MG, portadora da carteira de identidade nº MG 

8328809 e do CPF nº 983.157.736-15. Encerrada a eleição para Presidência e as 

designações para o Conselho Fiscal, o Sr. Presidente do CIESP, José Maurício, passa a 

palavra aos novos eleitos. O eleito Sr. Vagner agradece a confiança de todos e diz que 

trabalhará de forma conjunta com os demais Prefeitos, mantendo o CIESP aberto às 

demandas de todos os municípios consorciados, agradece igualmente à equipe do CIESP 

e ressalta que trabalhará com empenho para que o Consórcio prossiga como referência 

consorcial, buscando independência do município de Juiz de Fora, reduzindo o tempo 

resposta do atendimento; o eleito à Vice Presidência, Sr. Cristiano, também agradece a 

confiança nele depositada. Registra-se, ainda, que a Secretária Executiva, Sra. Mônica 

Loureiro Muller Pessoa, brasileira, separada judicialmente, enfermeira, portadora do 

CPF nº 545.195.516-68 e da Identidade nº MG 3.145.506, residente e domiciliada na 



 

 

Rua Abel Garcia Passos, nº 250, Centro, Maripá de Minas/MG, permanecerá na função 

e, por conseguinte, assinará, em conjunto com o novo Presidente, os cheques e 

procederá, igualmente em conjunto, as movimentações financeiras do CIESP, assim 

como poderá assinar os demais documentos que não demandem assinatura conjunta e 

poderá exercer todos os atos inerentes à gestão administrativa do Consórcio, nos termos 

do Contrato de Consórcio Público e de suas funções estabelecidas. Aproveitando-se a 

reunião e dando prosseguimento aos demais assuntos, é debatida a questão da construção 

da nova sede do CIESP em terreno doado pelo município de Bicas; assunto este 

levantado antes da eleição pelo representante de Bicas; o Sr. Prefeito de Maripá de 

Minas, Vagner, propõe que o engenheiro de seu município faça o projeto básico de 

engenharia para construção da sede do CIESP e os demais projetos sejam realizados por 

meio de contratação ou através de profissionais dos outros municípios consorciados, 

reduzindo custos e aproveitando-se do material humano já disponível nas Prefeituras; a 

proposta é aprovada por unanimidade. Nos assuntos gerais, a Sra. Secretária Executiva 

é convidada a repassá-los e inicia explicando sobre a visita realizada na Universidade 

Federal de Viçosa, - UFV, onde foi proposta a realização de um mapeamento nos 

municípios, sendo que a Universidade encaminhou diversos cursos que podem ser 

realizados em parceria; destaca, ainda, que alguns produtores rurais solicitaram visita à 

fábrica de doce de leite Viçosa, sendo sugerida a data de 11/01/2023, a ser confirmada 

pela UFV e produtores. Informa que o CIESP inscreveu as propostas do FARMACIS 

(Resolução SES/MG nº 8.368, de 19 de outubro de 2022) e TRANSPORTA SUS 

(Resolução SES/MG nº 8.439, de 09 de novembro de 2022) no Sistema de Gestão de 

Convênios, Portarias e Contratos do Estado de Minas Gerais – SIGCON-MG – Módulo 

Saída. Informa que buscará agendar junto à Superintendência Regional de Saúde de Juiz 

de Fora - SRS/JF, uma reunião para o início de dezembro visando tratar do tema saúde 

na região. Informa os municípios que ainda encontram-se pendentes de envio da Lei 

Municipal para o REURB. Informa que a Festa de Natal do CAPS será realizada em 

29/11/2022 e entrega a todos os presentes os convites. Aproveita o ensejo e a palavra 

para registra os agradecimentos ao Sr. Presidente, José Maurício de Sales, por estes anos 

em que esteve na Presidência do Consórcio, pela sua dedicação, empenho e espírito 

público que permitiram o crescimento e consolidação do olhar regionalizado dos nossos 

municípios; nesta mesma intenção, o Sr. Prefeito de Mar de Espanha, Francisco de Assis 

de Jesus Furtado, solicita a palavra para também enaltecer o Sr. José Maurício na 

condução da Presidência do CIESP durante este mandato, assim como agradece aos 

demais presentes pelo trabalho conjunto e espírito de grupo. Não havendo mais o que 

ser tratado, nem quem quisesse fazer uso da palavra, deu-se por encerrada a reunião e 

eu, Diego Kaizer, na condição de secretário ad hoc, lavro 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.----------------

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


