ATA Nº 002/2019 - ATA APRESENTAÇÃO E APROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO
DE CONTAS ENTRE JANEIRO A JUNHO DE 2019. APRESENTAÇÃO DO
PROGRAMA DE RASTREAMENTO DE CÂNCER DE COLO DO ÚTERO E
MAMA. ASSINATURA DE ORDEM DE SERVIÇO REFORMA E AMPLIAÇÃO
DA SEDE. INDICAÇÃO PARA O CARGO DE ASSISTENTE JURÍDICO E
HOMOLOGAÇÃO PELA ASSEMBLEIA.
Aos dezoito dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, na Policlínica
da Região de Jequié, com endereço na Av. Otávio Mangabeira, s/n,
Mandacaru, Jequié/BA,

reuniu-se o Sr. Nelson Portela, representante do Estado e Coordenador dos
Consórcios de saúde da Bahia, juntamente com os Senhores Prefeitos dos
Municípios de AIQUARA, representado pelo Sr. Ocimar Bispo dos Santos,
BARRA DO ROCHA, Sr. Luiz Sergio Alvez de Souza, BREJÕES, nesse ato
representado pela Sr. Marcelo Gonçalves Lima, BOA NOVA, representado
pelo Sra. Dalila Lima Aguiar, CRAVOLÂNDIA, representada pela Sra. Jaci
Santos de Jesus, DÁRIO MEIRA, Sr. Wilian Almeida Sena, IPIAÚ,
representado pela Sra. Meirinha Alves, IRAJUBA representada pela Sra.
Luciane Barbosa Santos Cruz, IRAMAIA, representado pela Sra. Luzinete
Viana dos Santos, ITAGI, Sr. Olival Andrade, ITAGIBÁ, Sr. Gilson Manoel
Fonseca, JAGUAQUARA, nesse ato representado pela Sr. Judson Matos
Lopes, JITAÚNA, Sr. Patrick Gilberto Lopes, JEQUIÉ, nesse ato representado
pela Sra. Isnaia Souza Santos, LAJEDO DO TABOCAL, nesse ato
representado pela Sra. Thaisa Oliveira Ferreira de Britto, LAFAIETE
COUTINHO, representado pela Sra. Juliana Galvão Monteiro de Almeida,
MANOEL VITORINO, nesse ato representado pela Sra. Itelfania Brito Barros,
MARACÁS, representado pela Sra. Rogerio de Oliveira Soares , NOVA
ITARANA, Sr. Antonio Dannilo Italiano de Almeida, UBATÃ, Sr. Paulo
Cesar Silva e Silva, com a finalidade de apresentação e aprovação das
contas entre Janeiro e Junho de 2019, apresentação do Programa de
Rastreamento de Câncer de Colo do Útero e Mama. Assinatura de ordem de
serviço reforma e ampliação da sede do CISRJ. Indicação para o cargo de
assistente jurídico e homologação pela assembleia e o que ocorresse. A
diretora executiva do consórcio de saúde de Jequié abriu a mesa dando início a
reunião. Sr. Nelson Portela deu boas-vindas a todos e ressaltando a
importância dos atos que seriam aprovados. Informou que as pautas da
reunião descrita acima. O prefeito de JITAÚNA e então presidente do
consórcio, Sr. Patrick Gilberto Lopes, deu boas vindas e agradeceu pela
presença de todos. Inicialmente foi votada a possibilidade e viabilidade de
fornecimento de lanches para os usuários/pacientes que forem atendidos na
sede da Policlínica Regional de Saúde Jequié, sendo aprovado por
unanimidade o referido fornecimento, que será analisado posteriormente a
melhor forma para prestar tal serviço. Em seguida foi apresentado pelo Dr.

Vinicius advogado da Secretaria do Estado o programa de rastreamento do
Câncer de colo de Útero e Mama, que tem por objetivo o diagnóstico,
prevenção e encaminhamento para tratamento de tais doenças através de
exames realizados em carreta itinerante para atender diretamente aos
Municípios. Após foi assinado a Ordem de Serviço para reforma e ampliação da
sede do CISRJ. Por fim foi apresentada a prestação de contas dos meses de
Janeiro à Junho de 2019 pelo Sr. Fernando da Rencont, informando o saldo
positivo em conta. Neste momento foi sugerido pelo prefeito de ITAGI o Sr.
Olival Andrade a compra de uma máquina de Ressonância Magnética afim de
tentar diminuir os custos por tal serviço ser prestado na HGPV – Hospital Geral
Prado Valadares, tema que será analisado e futuramente pautada em próxima
assembleia. Foi debatido ainda sobre o débito dos Municípios referente ao ano
de 2017, tendo em vista que, apesar de iniciar os atendimentos em Dezembro
de 2017, houveram custos operacionais, contratação de pessoal da parte
administrativa do CISRJ entre outros. Então foi sugerido pelos Municípios, face
o saldo positivo em Caixa do CISRJ, a isenção do débito dos Municípios
relativos ao ano de 2017. Desta forma ficou estabelecido que haverá consulta a
PGE e Tribunal de Contas Estadual sobre a possibilidade Jurídica e Contábil
para a referida isenção. Após o Presidente Sr. Patrick Gilberto Lopes colocou
em votação para aceitação e aprovação o nome do Advogado Mateus Santos
Souza para o cargo de Assessor Especial, exonerando o Advogado Urbano
Solto de Almeida, o que foi aceito por unanimidade. O Presidente Patrick
Gilberto Lopes ainda esclareceu que o funcionário Thiago Sousa Nonato,
Assistente Administrativo I, a partir do dia 12 de Abril de 2019 também assumiu
a função de pregoeiro, acrescentando assim o valor de 40% (quarenta por
cento) sob o seu salário Base. A presente ata passa a surtir efeitos na data de
sua publicação.

Assinaturas dos presentes

