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ATA ~ 00112018 - ATA DA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINARIA DO
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE SAÚDE RECONVALE.
INDICAÇÃO E APROVAÇÃO DOS CARGOS EM COMISSÃO DE DIRETOR
EXECUTIVO,ASSESSOR ESPECIAL, ASSISTENTE ADMINISTRATIVO I DO
CONSÓRCIO, ALTERAÇÃO DO PROTOCOLO DE INTENÇÕES,
ALTERAÇÃO DO ESTATUTO,APROVAÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DA
SEDE DO CONSÓRCIO, APROVAÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DA
POLICLíNICA E DO MICRO-ÔNIBUS, APROVAÇÃO DA LOGOMARCA E O
QUE OCORRER.

Aos vintes dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, no Salão de
Reuniões da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus-Bahia, reuniram-
se o Sr. Nelson Luiz dos Anjos Portela, Coordenador dos Coqsórcios de Saúde
e então representante do Estado, juntamente com a equipe técnica'do Grupo
de Trabalho dos Consórcios de Saúde da Bahia, na pessoa da Sra. Joana
MOlesini,juntamente com os Senhores Prefeitos dos Municípios ,çte.Amatgosa,
nesse ato representado pelo Sr. Julio Pinheiro dos S. Junior, AratllÍpe, nesse
ato representado pelo Sr. Antonio Miranda S. Junior, CabaceilrélS do
Paraguaçu, nesse ato representado pelo Sr. Abel Silva dos Santos, Castro
Alves, nesse ato representado pelo Sr. Thiancle da Silva Araujo, Conceição
da Feira, neste ato representado pelo Sr. Raimundo da Cruz Bastos,
Conceição do Almeida, nesse ato representado pelo Sr. Adailton Campos
Sobral, Cruz das Almas, nesse ato representado pelo Sr. Orlando Peixoto
Pereira Filho, Dom Macedo Costa, nesse ato representado pelo Sr. Egnaldo
Piton Moura, Governador Mangabeira, nesse ato representado pelo Sr.
Marcelo Pedreira de Mendonça, ltatim, nesse ato representado pejo Sr. Gilmar
Pereira Nogueira, Maragogipe, nesse ato representado pela Sra. Vera Lyçja
Maria dos Santos, Muniz Ferreira, nesse ato representado pelo Sr. Welligton
Sena Vieira, Muritiba, nesse ato representado pelo Sr. Danllo Marques Dias
Sampaio, P. Santo Antônio de Jesus, nesse ato representado pelo Sr. André
Rogério de A. Andrade, Ubaira, nesse ato representado pelo Sr. Fred Muniz
Barreto Andrade, com a finalidade de Indicaçãopelo Presidentedo Consórcioe
Homologaçãopela Assembleia dos Cargos em Comissão de Diretor Executivo,
AssessoriaEspeciale AssistenteadministrativoI do Consórcio,alteração do protocolo
de intenções,alteraçãodo Estatuto,Aprovaçãodo Contratode Rateio da sede do
consórcioe aprovaçãodo contratode rateioda policlfnica,aprovaçãoda logomarcae
micro-ônibus.Ficouverificadoo quórume deu-seseguimentoa assembleia.Dada a
palavra ao Presidente do Consorcio Sr. Rogério Andrade, agradeceu a
presença de todos. Em seguida foi dada a palavra ao Sr. Nelson Portela,
coordenador dos Consórcios de Saúde, dando boas-vindas a todos e
ressaltando a importância dos atos que seriam aprovados e assinados. De
imediato passou a falar sobre os eir s dos ônibus do transporte e o custo
mensal. Expressou que o Presi ent d Consórcio indicará nessa assembleia
para ser aprovado os nomes da ire oria Executiva, Assessoria Especial e
Assistente Administrativo I rá indicado pelo Presidente e o Estado
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I,,,', indicaria o nome da Diretora Geral da Policlínica o qual foi apresentada como

indicação do Estado a Sra. Aline de Souza Laranjeira. Foi indicado pelo
Presidente do Consórcio como. Diretor Executivo o Sr. Rui Carlos Tourinho
Oliveira, como Assessor Especial o Sr. Joanito Gonçalves Barbosa, como
Diretor Assistencial foi sugerido pelo Presidente o Sr. José Benedito Souza
Barbosa e também foi sugerido pelo Presidente para o cargo de Diretora
Financeira a Sra. Wagna das Neves Simplício. O representante legal do
Município de Governador Mangabeira, perguntou quais os critérios utilizados
para indicação dos cargos comissionados. O representante legal do Município
de Itatim, explanou que não vislumbrou nenhum óbice nos critérios para as
indicações dos Cargos Comissionados e ratificou as indicações até o momento.
O representante legal do município de Cruz das Almas também explanou que
não viu nenhum óbice nos critérios para indicação dos cargos comissionpdos
indicados, contudo observou que a indicação apresentada pelo Presidente para
exercer o cargo de Diretor Assistencial deveria ser debatida por todos os
consorciados. O Presidente do consórcio citou que apenas'estava sugerindo os
nomes para aprovação da assembleia, o representante do Município de
Amargosa o Sr. Júlio Pinheiro dos Santos Júnior mencionou a ap,:ovação dos
nomes indicados pelo Presidente do Consórcio e ressaltou â;'importãncia da
aprovação dos nomes indicados. O representante do Municipio Ide Muniz
Ferreira Sr Welligton Sena Viera ressaltou a importância da indicação ser
apresentada pelo Presidente do Consórcio. Observado o quórum foi dada a
votação e aprovado por unanimidade as indicações de Diretoria Executiva,
Assessoria Especial, Assistente Administrativo I, Diretoria Geral da Policlíníca e
Diretoria Financeira, ficando para outro momento a aprovação do nome para
ocupar o cargo de Diretor Asssitencial. Em seguida foi apresentada as
alterações do protocolo de intenções e do estatuto para ser analisado e vbtado
por essa assembleia, observando o quórum estabelecido, o protocolo de
intenções e o estatuto foram aprovados por unanimidade as suas alterações.
Em seguida Dra. Joana Molesini também apresentou os contratos de rateio da
sede para o exercicio de 2018 e o contrato de rateio da policlínica e do micro-
ônibus para o exercicio de 2018, após apresentação e debates observando o
quórum foi aprovado por unanimidade. Dando seguimento Ora. Joana Molesini
ressaltou que os municipios deverão fazer o repasse até o dia cinco de maio de
2018, o valor do contrato de rateio de manutenção da sede para dar inicio ao
seu funcionamento e referente ao contrato de rateio da policlinica e micro-
ônibus o repasse deverá ser feito até o dia cinco de junho de 2018. O Estado
repassará o seu valor correspondente no contrato de rateio para a sede até dia
cinco de abril de 2018, valor esse correspondente ao mês de maio, e repassará
o seu valor correspondente no contrato de rateio da policlínica e do micro-
ônibus no dia cinco de maio de 2018, sendo que esse valor será
correspondente ao mês de junho 2018. Em seguida ficou definido em
assembleia que se os consorci s u não assinarem os contratos de rateio
no prazo máximo de cinco dia co ta da data de hoje, será realizado novos
contratos de rateios individua' com re efinição do valor de rateio para serem
assinados. Em seguida foi a s n o por Dra. Joana Molesini a logomarca



,'1

do Consórcio a qual foi aprovada por unanimidade. Ora. Joana Molesini citou
também que os empregados do consórcio serão selecionados por meio de
consórcio público o qual já está em andamento, com homologação prevista
para o dia vinte e três de julho de dois mil e dezoito, ocorre que o prazo da
homologação do referido concurso ultrapassa o período permitido por lei para
contratação, em razão de ser o ano de dois mil e dezoito um ano eleitoral,
diante disso, ficou definido a imprescindivel realização de uma seleção
simplificada para contratação temporária, conforme previsto no estatuto do
Consórcio Interfederativo de a de RECONVALE, para atender as
necessidades do funcionament da oli inica. Nada mais havendo a tratar, '-
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encerrou-se a presente asse leia pel que eu, Aline de Souza Laranjeira,
Secretária desta reunião ad h n ea ,lavrei a presente ata que após lida e
aprovada, será assinada pel Pr te do consórcio, Sr. André Rogério de
Araújo Andrade contendo lista de
presença dos participantes e ">
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Tipo do Evento
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Nome do Evento:
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ASSEMBLÉIA DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDEATIVO DE SAÚDE RECONVALE. CONSORCIADOS

Local: Data Horário

Sala de Reuniões da Prefeitura 2003.18 9:00h
Municipal de Santo AntOnio de
Jesus
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