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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DAINSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO 
INTERMUNICIPAL DO MÉDIO PARAOPEBA – ICISMEP 

REALIZADA EM 01/02/2017. 
 
Ata da Assembleia Geral Ordinária da Instituição de Cooperação Intermunicipal 
do Médio Paraopeba – ICISMEP, realizada no dia 01 de fevereiro de 2017, em 
primeira convocação, às 10:00 horas, com a presença de 25 municípios 
consorciados, na unidade Toninho Rezende da ICISMEP, Rua Córsega, nº 208, 
Bairro Arquipélago Verde, Betim (MG), tendo como pauta:1) Apresentação da 
prestação de contas do exercício de 2016; 2) Apresentação e ratificação da 
estrutura administrativa do Consórcio, 3) Inclusão e Exclusão de Municípios; 4) 
Convênios com Consórcios Públicos (Cispará e Ciesp); 5) Criação de cargos 
temporários; 6) Criação de filial em Ribeirão das Neves e; 7) Informes. 
Verificada a lista de presença compareceram como entes da Assembleia Geral: 
Sr. Marcelo Pinheiro do Amaral, Presidente e Prefeito de Sarzedo; Sr. Vittorio 
Mediolli, Prefeito de Betim (não assinou a lista de presença); Sr. Gustavo 
Marques Ribeiro, Prefeito de Bonfim; Sr. Flávio Capdeville de Meira, Secretário 
de Administração de Brumadinho e procurador do Prefeito de Brumadinho; Sr. 
Geraldo Antônio da Silva, Prefeito de Carmópolis de Minas; Sr. José Rodrigues 
Barroso de Araújo, Prefeito de Cláudio; Sra. Janaína Aparecida de Freitas, 
Diretora Geral do Departamento Municipal de Saúde, procuradora do Prefeito 
de Conceição do Pará; Sr. Bruno Diniz Pinto, Secretário de Saúde de Contagem 
e procurador do Prefeito de Contagem; Sr. Márcio Antônio Belém, Prefeito de 
Esmeraldas; Sr. Paulo Roberto Marins Passos, Vice-Presidente de Florestal e 
Prefeito de Florestal; Sr. Willian Parreira Duarte, Prefeito de Ibirité; Sr. Antônio 
Minelvino, Vice- Prefeito e procurador do Prefeito de Igarapé; Sr. Renato de 
Faria Guimarães, Prefeito de Igaratinga; Sr. Wohney P. Oliveira, Vice 
Prefeito/Secretário de Saúde de Itabirito e procurador Prefeito de Itabirito; Sr. 
Geraldo Donizete de Lima, Prefeito de Itaguara; Sra. Renata Vilaça Pereira, 
Secretária de Saúde de Itatiaiuçu e procuradora do Prefeito de Itatiaiuçu; Sra. 
Valéria Aparecida dos Santos, Prefeita de Juatuba; Sr. Mariana Santos Brito, 
Secretária de Saúde de Leandro Ferreira e procuradora do Prefeito de Leandro 
Ferreira; Sr. Eder Junior Campos, Secretário de Saúde de Mario Campos e 
procurador Prefeito de Mario Campos; Sra. Elizabete Lomas, Chefe de Gabinete 
de Onça do Pitangui e procuradora do Prefeito de Onça do Pitangui; Sr. Rogério 
Mendes da Costa, Prefeito de Piedade dos Gerais; Sr. Marcilio Valadares, 
Prefeito de Pitangui; Sr. Adair Dornas dos Santos, Prefeito de Rio manso; Sr. 
Antonio Augusto Resende Maia, Prefeito de São Joaquim de Bicas; Sr. Vandeir 
Paulino da Silva, Prefeito de São José da Varginha; Além dos membros efetivos 
da Assembleia Geral, compareceram como ouvintes: Sr. Augusto Viana, 
Secretário Adjunto de Saúde de Betim; Sr. Guilherme Carvalho, Secretário de 
Saúde de Betim; Sr. Claudio Augusto S. Ribeiro, Secretário de Esportes de 
Itaguara, Sr. Liliane Diniz Lemos, Secretária de Saúde de Rio Manso; Sra. Gisele 
Aparecida Rodrigues do Carmo, Secretária de Saúde de Bonfim; Sr. Sidney 
Rogério das Graças, Assessor do Prefeito de Ibirité; Sr. Geraldo Marcelo, Vice-
Prefeito de Crucilândia; Sr. João Carlos Vilela Marques, Secretário de Saúde de 
Cláudio; Sra. Ana Lúcia da Costa Mendes, da Secretaria de Saúde de Piedade 
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dos Gerais; Sr. Daniel Figueiredo Martins, Secretário de Saúde de Esmeraldas; 
Sra. Beatriz Eugênia Palhares, Secretária de Saúde de Igarapé; Sr. Sebastião 
Júnior, Secretário de Administração de Igarapé; Sra. Laura Martins Pinho, 
Assessora da Procuradoria de Betim; Sr. Marcelo Alves, Secretário Adjunto da 
Saúde de Ibirité; Sr. Roberto Alves, Chefe de Gabinete de São José da 
Varginha; Sr. Janaina Aparecida de Freitas, Secretaria de Saúde de Conceição 
do Pará; Sra. Maria Dorotéia Ribeiro de Araújo, Secretária Adjunta de Leandro 
Ferreira; Sr. Waldemar Bicalho Campos, Secretário de Saúde de Pitangui; Sra. 
Julio César de Oliveira, Procurador Geral do município de Pará de Minas; Sra. 
Cinthya Mara Gonçalves Pedrosa, Secretária de Saúde de Juatuba; Sr. Ramiro 
de Barros Coelho, Secretário de Segurança de Betim; Sra. Miriam Freitas 
Nogueira Anastacio, Secretária de Saúde de Florestal; Sr. Bruno Ferreira 
Cypriano, Procurador Geral do Município de Betim; Sr. Otávio Pinheiro, 
Secretário de Governo de Sarzedo; Sr. Marcelo Soares Ferreira, Secretário de 
Saúde de Igaratinga;Sr. JulioCezer Rachel de Paula, Secretário de Segurança 
Pública de Betim; Como representantes da ICISMEP, e Sr. João Luiz Teixeira, 
Secretário Executivo da ICISMEP; Srta. Carina Lanza Saraiva, Diretora da 
ICISMEP; Srta. Jackeline Gabrielle Dias Teixeira, Consultora Jurídica da 
ICISMEP; Sra. Ana Carolina Araújo Bazaga, Assessora Jurídica da ICISMEP; A 
reunião teve início com as boas vindas apresentadas pelo Presidente da 
Instituição, Sr. Marcelo Pinheiro do Amaral que passou a palavra ao Secretário 
Executivo, Sr. João Luiz Teixeira, quando então foi iniciada a ordem do dia. Em 
sequência inversa, a pauta iniciou com 7) Informes. Com a palavra, o 
Secretário Executivo apresentou as condutas de reestruturação administrativa 
aplicas na ICISMEP. Pontuou que a citada reestruturação corporativa ocorreu 
via gestão de processos de negócios; redução de custos, por meio da 
otimização de recursos intelectuais e financeiros; otimização da rotina de 
trabalho e aumento da competitividade; formação de uma equipe 
multidisciplinar; melhoria contínua dos serviços prestados. Expôs que para 
obtenção dos resultados, as medidas adotadas compreendem a revisão de 
todos os processos de negócios, revisão dos contratos de serviços e insumos, 
diminuição do valor da tabela de serviços prestados, reestruturação das linhas 
de cuidados clínicos, execução direta de serviços anteriormente terceirizados e 
ampliação da atuação geográfica de prestação de serviços públicos pela 
ICISMEP. Quanto a ampliação de abrangência da atuação o Secretário 
Executivo pontuou que todas as atividades executadas pela ICISMEP são frutos 
de sucessivas reuniões de Assembleia Geral que, de forma unânime, 
entenderam como pertinente ampliar a atuação geográfica, em específico os 
municípios de Sete Lagoas e Ribeirão das Neves. Quanto aos contratos 
firmados, o Secretário Executivo consignou que em Sete Lagoas o contrato 
encontra-se suspenso, e em Ribeirão das Neves será aditado por mais 6 (seis) 
meses. Posto em discussão, não houve qualquer objeção na continuidade dos 
serviços pelos representantes presentes. Seguindo o tema, o Secretário 
Executivo expôs que com a ampliação da atuação geográfica, a ICISMEP 
aumentou sua receita sem onerar os municípios consorciados; reequilibrou seu 
fluxo de caixa; propiciou aos municípios consorciados, com o superávit gerado, 
o retorno em 10 mil consultas e; que o aumento da área de abrangência, o 
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município de Betim aumento seu teto financeiro/SUS, por meio de pactuação 
dos municípios consorciados (PPI/SUS). Com a respectiva reestruturação 
administrativa, a Instituição, reduziu os números de áreas administrativas, do 
número de funcionários e, consequentemente da folha de pagamento, não 
alterando a performance de execução dos processos e a qualidade dos serviços. 
Aos presentes foi apresentado o organograma interno da ICISMEP, que, posta 
em votação, foi unanimemente aprovada sem ressalvas; Seguindo a ordem do 
dia, pela contabilidade da ICISMEP foi apresentada a 1) prestação de contas 
do exercício de 2016, juntamente com o balanço, inventário, relatório anual 
e respectivo demonstrativo de resultados do exercício de 2016. A todos os 
presentes foram entregues cópias dos documentos que compõe a apresentação 
das contas, oportunizado esclarecimentos. Dada a palavra ao procurador do 
município de Betim foram aviados três questionamentos, sendo eles: 1) Por que 
o CISMEP passou a ser chamado de Instituição; 2) Se a ICISMEP submete-se 
ao controle do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e; 3) Porque não 
existe atuação dos Conselhos de Saúde na ICISMEP. Considerando que a 
palavra estava com o setor contábil da Instituição, a segunda pergunta foi 
primeiramente respondida conforme a seguir: Que a ICISMEP submete-se a 
fiscalização das contas; Que o TCE/MG é órgão fiscalizador de todos os 
consórcios públicos e que o requerimento do envio de prestação de contas 
compete ao órgão que, embora não tenha requerido mais após o ano de 2010, 
poderá solicitar imediatamente. Foi informado que a ICISMEP já realiza a 
prestação de contas nos moldes estabelecidos pelos Tribunais de Contas e, uma 
vez requerido, a Instituição possui condições de envio imediato. Foi ressaltado 
que a ICISMEP utiliza o portal transparência que é atualizado diariamente, 
sendo inserida todas as informações para acompanhamento dos interessados. 
Indagado pelo Procurador do Município de Betim, foi informado que todos os 
custos com consultorias estão devidamente arroladas no Portal Transparência, 
no sítio oficial da ICISMEP – www.icismep.mg.gov.br. Dada a palavra ao 
Secretário Executivo, este respondeu a segunda indagação com as seguintes 
palavras: que a modificação da denominação da ICISMEP seguiu orientação do 
Estado de Minas Gerais, posto que, no Norte de Minas diversos estelionatários 
vendiam “consórcios de saúde” para cidadãos, posto que, o nome sugeriria 
consórcios de bens, praticado no mercado. O Secretário Executivo pontuou que 
a deliberação quanto a alteração da denominação social da ICISMEP foi 
devidamente aprovada pela Assembleia Geral em 2013, sendo ratificada, 
mediante lei de aprovação da 7ª Alteração do Contrato de Consórcio, 
submetida a todas as Câmaras dos Municípios Consorciados. Informou ainda 
que não apenas a ICISMEP alterou sua denominação, como também existe em 
juiz de fora, a ACISPES, que embora seja um consórcio público, utiliza a 
denominação AGÊNCIA DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL EM SAÚDE PÉ DA 
SERRA. Quanto a terceira indagação, ao procurador do município foi respondido 
que os conselhos municipais de saúde atuam nos municípios consorciados que 
submetem suas políticas públicas aos Conselhos de Saúde. No que tange a 
apreciação das contas pelo órgão de controle social, a ICISMEP mensalmente 
encaminha aos municípios consorciados a prestação de contas, competindo a 
estes a submissão das contas aos seus respectivos conselhos. Ultrapassados as 
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primeiras indagações, foi questionado como é feito o pagamento de serviços 
médicos, o que foi devidamente esclarecido. Também questionado sobre a 
execução do Contrato de Programa, sendo informado que este pode contemplar 
a gestão completa de unidades, como exemplo, fornecimento de insumos, 
recursos humanos, manutenções e etc., deixando esclarecido que cabem aos 
gestores definirem qual o nível de execução de gestão que desejam transferir à 
ICISMEP. Perguntou-se qual a quantidade de empregados que a ICISMEP 
contém, e foi esclarecido novamente, deixando claro, conforme apresentação 
em meio eletrônico apresentada, que fará parte integrante da presente ata, que 
o número de funcionários da ICISMEP são 172. Após a exposição da prestação 
de contas, o Prefeito de Betim, Sr. Vittorio Medioli, explanou sobre os gastos 
com a saúde do Município de Betim e sua importância como consorciado e 
como maior receita da ICISMEP; questionou sobre a personalidade jurídica, 
sobre a ICISMEP nomear-se como Instituição, afirmando que a alteração da 
denominação lhe retira a natureza jurídica de Consórcio Público. Expôs que as 
atividades do Hospital Regional de Betim foram suspensas pela ICISMEP e 
enquanto os demais andares encontram-se em funcionamento e 
sobrecarregados, o andar da ICISMEP está paralisado, “em férias”. Afirmou que 
pode executar serviços com custo menor que a ICISMEP,  não apresentou 
números, assim como, formalização que comprove o fato. Indagou se os 
municípios querem comprar serviços do Consórcio ou do município de Betim; 
Afirmou por fim que em razão das supostas ilegalidades, o município de Betim 
não integrará o Consórcio, entretanto, não formalizou seu pedido de retirada, 
tampouco, apresentou a autorização da câmara do município de Betim, 
conforme disposto na Lei 11.107/2005. Promovidas as considerações, o Sr. 
Prefeito de Betim, convidou os membros da Assembleia Geral para uma reunião 
paralela na sede da prefeitura, cujo objetivo é colocar em pauta o 
funcionamento e legalidade da ICISMEP e sobre a possibilidade de construir um 
novo Consórcio, o que gerou exaltação de ânimos dos presentes; Dada a 
palavra ao presidente da ICISMEP que questionou a todos presentes se 
estavam de acordo com a reunião paralela com o Sr. Vitório, essa foi 
unanimemente negada. Os prefeitos propuseram que os assuntos de interesse 
da ICISMEP devem ser tratadas dentro de sua sede, inclusive com a presença 
do Secretário Executivo, não havendo qualquer possibilidade de discussão 
extraoficial no município de Betim. Por diversos representantes foi pontuado 
que o ilustre Prefeito de Betim estava confundindo a situação enfrentada pelo 
município de Betim e as atividades prestadas pela ICISMEP. Vários 
representantes dos municípios consorciados, indagaram ao Sr. Vittorio se este 
estava considerando os interesses de todos os municípios consorciados, já que, 
para as pequenas cidades, ao contrário do município de Betim que detém 
condições de manter suas atividades de saúde, a ICISMEP figura-se como ente 
de atendimento efetivo à população. Muitos membros da Assembleia Geral, 
exaltados, indagaram qual a necessidade de criar um novo consórcio se a 
ICISMEP já possui expertise, está em amplo atendimento e consegue atender a 
população. O Vice-Prefeito de Itabirito então concluiu que, caso o ilustre 
Prefeito de Betim possua ideias inovadoras para aprimorar as atividades da 
ICISMEP, atendendo os municípios consorciados, este poderia ser explanado e 
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discutido nas reuniões da ICISMEP, não havendo a necessidade de criação de 
um novo consórcio. Ademais, por todos os presentes, unanimemente, concluiu-
se que doze anos de atividade não podem ser ignorados. Depois de diversos e 
exaltados debates, o Secretário de Saúde do município de Betim reforçou sobre 
o convite da reunião paralela a fim de discutir sobre a suposta insegurança 
jurídica quanto a ICISMEP, reunindo-se somente o prefeito de Betim e os 
demais prefeitos dos municípios consorciados. Expôs que o objetivo é 
reorganizar os serviços dentro do município de Betim; Submetida a proposta de 
reunião extraoficial da ICISMEP na sede do município de Betim, esta foi 
unanimemente negada, sendo então, proposto pelo Presidente da ICISMEP 
que, considerando as supostas ilegalidades informadas pelo prefeito de Betim, 
fosse realizada reunião com os procuradores de todos os municípios 
consorciados para a análise dos fatos apresentados. Tal proposta foi 
unanimemente aceita por todos os membros da Assembleia Geral. E assim, 
todos concordaram em se reunir no dia 08/02/2017, uma vez que seria ilógico 
reunir extra oficialmente para discutir sobre a ICISMEP, sendo o entendimento 
de todos; Após definida a data da reunião, o prefeito de Betim e seus 
membros, deixaram a reunião, sem qualquer representação. Retornando a 
pauta da Assembleia, todos os presentes entenderam por bem, propiciar ao 
Secretário Executivo o direito de resposta quanto aos questionamentos aviados 
pelo prefeito do município de Betim.  Dada a palavra ao Secretário Executivo, 
este informou que desde o ano de 2016, após eleições, a ICISMEP vem 
promovendo diversos ofícios com o objetivo de dar continuidade as atividades 
prestadas, bem como, a execução de cirurgias no bloco do 5º andar situado no 
HPRB e que, jamais foram respondidas pelo o atual governo. No ano de 2017, 
na tentativa de manter comunicação com o governo, outros ofícios foram 
encaminhados e mais uma vez, sem qualquer manifestação de Betim. Ele 
informou que a resposta do município de Betim é de fundamental importância 
para a continuidade das atividades da ICISMEP, já que a PPI dos municípios 
consorciados estão alocadas no município de Betim, portanto, necessário será a 
autorização de AIH. O Secretário Executivo informou ainda que, dada a 
gravidade da situação, manteve todo o tratamento de glaucoma para os 
cidadão de Betim, posto que, a paralisação do tratamento poderia proporcionar 
prejuízos irreparáveis aos pacientes contemplados com colírios e tratamentos 
médicos. Informou ainda que, a situação enfrentada já é de ciência do 
Ministério Público. Expôs que, as medidas de diminuição de custos promovidas 
no ano de 2016 implicou também nos serviços prestados, no qual, foram 
realizadas diversas licitações, principalmente referente a serviços médicos com 
o objetivo de propiciar maiores descontos nas atividades. Quanto a 
denominação social da ICISMEP, o Secretario Executivo reafirmou as palavras 
promovidas perante os questionamento do procurador do município de Betim. 
Findada a explanação o Secretário Executivo, solicitou aos membros da 
Assembleia que apresentasse sugestões para enfrentar a situação, posto que, 
sem autorização de AIH não é possível a realização de cirurgias. Dada a palavra 
ao Sr. Bruno Diniz, Secretário Municipal de Saúde de Contagem, este 
disponibilizou salas cirúrgicas no município. A pedido da Assembleia Geral, 
unanimemente, foi solicitado que aguardassem a reunião de procuradores para 
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então novas providências. Ultrapassadas as questões, as pautas foram 
retornadas. 1)Prestação de Contas. Considerando a explanação inicial, posto 
em deliberação, esta foi aprovada à unanimidade por todos os presentes. 2) 
Apresentação e ratificação da estrutura administrativa do Consórcio. Foi 
apresentada a estrutura administrativa da ICISMEP, pontuando que não existe 
qualquer inovação, já que, estabelecida na Legislação que regulamenta os 
Consórcios Públicos, Lei 11.107/2005 e Decreto Lei 6.017/2007. Foi informado 
que a Assembleia Geral, composta por prefeitos é a instância máxima da 
ICISMEP e que, figuram-se como representantes legais o Presidente e Vice-
Presidente; que além destes, a ICISMEP é composta pelo Conselho de 
Secretários que tem como objetivo pontuar as necessidades dos municípios de 
acordo com suas demandas; foi informado que a ICISMEP também detém o 
Conselho Fiscal que tem por objetivo o acompanhamento de fiscalização 
financeira dos atos promovidos pela Instituição e por fim, a composição de 
gestão que abrange a Secretaria Executiva e seus cargos de confiança de 
direção, chefia e assessoramento, bem como, os cargos de provimento 
concursal, todos arrolados na 7ª Alteração do Contrato de Consórcio e que 
encontra-se disponível no sítio oficial da ICISMEP. Foi informado que o mandato 
do Presidente e do Vice-Presidente perfaz o período de 2 anos e que, o atual 
mandato vencerá em 26 de abril de 2018. Informou que o processo eleitoral 
deve ser realizado preferencialmente com 30 dias de antecedência do 
vencimento do mandado, cabendo a inscrição de chapas completas, compostas 
por Presidente, Vice-Presidente e Conselho Fiscal, devendo estes ser 
protocolizadas com 20 dias de antecedência da reunião de eleição na sede da 
ICISMEP. Foi informado que na Assembleia de eleição ocorrida em 2016 a 
presidência da ICISMEP compete ao município de Sarzedo e a Vice-Presidência 
ao município de Betim/MG, entretanto, que o município de Betim até a presente 
data não assinou o termo de posse, portanto, o cargo encontra-se vago. Foi 
exposto que considerando que a representação do Consórcio é promovida pelo 
Presidente, a falta de vice não traz qualquer prejuízo. Foi informado ainda que 
o Conselho Fiscal é composto por membros dos municípios de Esmeraldas 
(Presidente), Pitangui (Vice-Presidente) e Sarzedo (Secretário) e que estes 
permanecem incólume. Quanto ao cargo de Secretário Executivo, foi informado 
que este é preenchido pelo Sr. João Luiz Teixeira, o que foi sugerido pelo 
Presidente, que seja mantido. Posto em pauta a manutenção dos cargos 
(Presidente, Vice-Presidente, Conselho Fiscal e Secretaria Executiva), estes 
foram unanimemente aprovados sem ressalvas, portanto, ratificada se encontra 
a estrutura administrativa da Instituição de Cooperação Intermunicipal do 
Médio Paraopeba – ICISMEP. 3) Inclusão e Exclusão de Municípios. O 
Secretário Executivo expôs que o município de Mariana, manifestou a vontade 
de integrar à ICISMEP. Posto em deliberação, a inclusão do município de 
Mariana foi aprovado à unanimidade, sem ressalvas. Quanto a exclusão de 
municípios, o Secretário Executivo expôs que o município de Piracema 
encontra-se inadimplente com a ICISMEP por mais de 32 meses. Os Prefeitos e 
representantes dos municípios consorciados  sugeriram que o Secretário 
Executivo promova negociação com o Prefeito do município de Piracema afim 
de evitar sua exclusão. Posto em pauta, à unanimidade, foi aprovada pela 
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Assembleia Geral. 4) Convênios com Consórcios Públicos (Cispará e Ciesp), o 
Secretário Executivo da ICISMEP informou que os Consórcios Públicos Cispará e 
Ciesp manifestaram interesse em firmar convênio com a ICISMEP vislumbrando 
troca de experiência e intercambio de informações com o objetivo de fomentar 
os serviços públicos em saúde. O Secretário Executivo ressaltou que tal 
convênio não gera à ICISMEP qualquer custo e não há transferência de 
recursos, tratando-se, tão somente, de auxílio aos novos consórcios. Posto em 
pauta, à unanimidade, foi autorizado Convênio entre os Consórcios Públicos 
supra informados e a ICISMEP. 5) Criação de cargos temporários; a presente 
pauta foi cancelada, posto que, no decorrer do prazo para a realização da 
Assembleia Geral, nova estruturação administrativa foi realizada, evitando, 
assim, a criação de cargos temporários. 6) Criação de filial em Ribeirão das 
Neves. O Secretário Executivo expôs que considerando a necessidade de 
regularizar a responsabilidade técnica da Instituição na UPA JUSTINOPOLIS 
perante a Conselhos de Classe (COREN, CRF, CRM), se faz necessária a criação 
de filial administrativa para obtenção de número de CNPJ, vinculado a ICISMEP. 
O Secretário Executivo informou que a respectiva filial visa atender apenas as 
necessidades técnicas de responsabilidade do pronto socorro, na qual a 
ICISMEP é responsável pela gestão, não gerando qualquer encargo financeiro 
advindo do ato. Neste sentido, submeteu à apreciação dos presentes que, sem 
qualquer ressalva, aprovou à unanimidade a criação da filial em Ribeirão das 
Neves. Finalização: O Secretário Executivo e o Presidente reafirmaram o 
compromisso da ICISMEP na prestação de serviços públicos de saúde para seus 
municípios consorciados, agradecendo o apoio de todos os presentes. Todas as 
deliberações dessa Assembleia Geral foram aprovadas por unanimidade. 
Estiveram presentes, entretanto não assinaram a lista de presença, o Sr. 
Vittorio Medioli, Prefeito de Betim, acompanhado pelo Delgado de Polícia da 2ª 
Delegacia Regional da Polícia Civil de Betim , Sr. Álvaro Homero Huertas dos 
Santos. Encerrada a reunião, eu Ana Carolina Araújo Bazaga, lavrei a presente 
ata que será assinada por mim e pelos representantes dos entes federados 
consorciados e da ICISMEP. 
 

 

Marcelo Pinheiro do Amaral, 
Presidente e Prefeito de Sarzedo; 

Gustavo Marques Ribeiro, Prefeito 
de Bonfim; 

Flávio Capdeville de Meira, 
Secretário de Administração de 
Brumadinho e procurador do 
Prefeito de Brumadinho; 

Geraldo Antônio da Silva, Prefeito de 
Carmópolis de Minas; 
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José Rodrigues Barroso de Araújo, 
Prefeito de Cláudio; 

Janaína Aparecida de Freitas, 
Diretora Geral do Departamento 
Municipal de Saúde, procuradora do 
Prefeito de Conceição do Pará; 

Bruno Diniz Pinto, Secretário de 
Saúde de Contagem e procurador 
do Prefeito de Contagem; 

Márcio Antônio Belém, Prefeito de 
Esmeraldas; 

Paulo Roberto Marins Passos, Vice-
Presidente de Florestal e Prefeito de 
Florestal; 

Willian Parreira Duarte, Prefeito de 
Ibirité; 

Antônio Minelvino, Vice- Prefeito e 
procurador do Prefeito de Igarapé; 

Renato de Faria Guimarães, Prefeito 
de Igaratinga; 

Wohney P. Oliveira, Vice 
Prefeito/Secretário de Saúde de 
Itabirito e procurador Prefeito de 
Itabirito; 

Geraldo Donizete de Lima, Prefeito 
de Itaguara; 

Renata Vilaça Pereira, Secretária de 
Saúde de Itatiaiuçu e procuradora 
do Prefeito de Itatiaiuçu; 

Valéria Aparecida dos Santos, 
Prefeita de Juatuba; 

Mariana Santos Brito, Secretária de 
Saúde de Leandro Ferreira e 
procuradora do Prefeito de Leandro 
Ferreira; 

Eder Junior Campos, Secretário de 
Saúde de Mario Campos e 
procurador Prefeito de Mario 
Campos; 

Elizabete Lomas, Chefe de Gabinete 
de Onça do Pitangui e procuradora 
do Prefeito de Onça do Pitangui; 
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Rogério Mendes da Costa, Prefeito 
de Piedade dos Gerais; 

Marcilio Valadares, Prefeito de 
Pitangui; 

Adair Dornas dos Santos, Prefeito de 
Rio manso; 

Antonio Augusto Resende Maia, 
Prefeito de São Joaquim de Bicas; 

Vandeir Paulino da Silva, Prefeito de 
São José da Varginha; 


