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CONSÓRCIO INTERFEDERATlVO DE SAÚDE DO EXTREMO SUL DA BAHIA

ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA

Aos vinte e três dias do mês de março de 2017, estiveram presentes no Hotel Lord, no

Municipio de Teixeira de Freitas, o representante do Estado no Consórcio de Saúde do

Extremo Sul da Bahia, Nelson dos Anjos Portela, e os Prefeitos dos Municipios de Teixiera de

Freitas, Temoteo Alves de Brito, Presidente do Consórcio de Saúde, Alcobaça, Leonardo

Coelho Brito, Ibirapuã, Calixto Antônio Ribeiro, Itanhém, Zulma Pinheiro dos Santos, Vice

presidente o Consórcio de Saúde, Lajedão, Humberto Carvalho Cortez, Prado, Maira Pires

Brito, Medeiros Neto, Jadna Paiva Silva, Vereda, Dinoel Souza Carvalho ,Nova Viçosa a Manoel
Costa Almeida, Caravelas Silvio Ramalho a fim de realizar a votação dos cargos comissionados

do Consórcio, bem como, prestar esclarecimentos sobre algumas pendências existentes na

formalização, declarada aberto os trabalhos, o presidente senhor Temóteo Alves de Brito
tomou a palavra falou aos presentes da importância do consorcio para a região, e da

importância da inauguração da policlinica para melhoria do atendimento a saúde na região,

falou ainda da importância da união dos prefeitos para melhorias da saúde na região, seguindo

adiante passou a palavra para o senhor Nelson dos Anjos Portela representante do governo do

Estado que citou que as indicações dos cargos comissionados para o consorcio segundo o

estado e de responsabilidade do presidente, mencionou que o governador cederia 06 ônibus

para transporte da população para uso da policlínica e que a responsabilidade pelo o

funcionamento do consórcio será de responsabilidade dos gestores local, solicitou ainda do

presidente que encaminhe a negociação com a UFSB para a seção do imóvel onde será

instalado a sede do consorcio, seguindo a diante colocou em votação o inicio do

funcionamento que foi aprovado pela unanimidade dos presentes para maio do corrente ano,

seguindo a diante Humberto Carvalho prefeito de Lajedão sugeriu aos presentes que fosse

incluso na gestão do consórcio o Hospital regional, seguindo os mesmos critérios da policlinica,

seguindo a diante o senhor Leonardo Brito fez uso da palavra justificando a ausência dos

prefeitos de Jucuruçu, Mucuri e Itamaraju, que já tinham assumido compromissos

anteriormente em suas cidades, seguindo adiante a senhora Kamayura Carvalho assessora

jurídica do estado passou a apresentar as indicações feitas pelo presidente para os cargos

comissionados do consórcio, ficando assim: Juliano Ferreira da Mota para diretor executivo do

consorcio, que foi aprovado pela unanimidade dos presentes, senhora Bruna Frigeri assessora

especial, O senhor Claudiano Alves Pinto, assistente administrativo que foi aprovado por

unanimidade pelos presentes, seguindo presidente lhes deu os parabéns, finalizando, em

seguida retomou a pai ra o presidente Temóteo Alves de Brito agradecendo a todos e

declarou encerrado os rabalhos, cuja ata foi redigida por mim, Kamayura Carvalho e assinada
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LISTA DE PRESENÇA

ASSEMBLEIA EXTRA DINARIA - CONSORCIO INTER FEDERATIVO DE SAÚDE DO EXTREMO SUL

A BAHIA

Município de Prado

Município de Itamaraju

Município de Jucuruçu

Município de Medeiros Neto-feko ~'" :iJ".
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Município de Nova Viçosa
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