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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 

DO MÉDIO PARAOPEBA – i.CISMEP, REALIZADA EM 08 DE JULHO DE 2016. 

 

Ata da Assembleia Geral Ordinária da Instituição de Cooperação Intermunicipal do 
Médio Paraopeba – i.CISMEP, realizada no dia oito de julho de 2015 às dez horas, no 
Hotel Fazenda Igarapés, Rua Acácio Gomes, 1000, Bairro Cidade Nova, Igarapé 
(MG), tendo como pauta: 1) Orçamento para o exercício de 2017; e 2) 
Informes. Verificada a lista de presença compareceram: Carlaile Jesus Pedrosa 
(Vice-presidente da i.CISMEP e Prefeito de Betim); Ermir Fonseca Moreira (Prefeito 
de Bonfim); Rodrigo Torres dos Santos (Secretário de Saúde e procurador do 
município de Brumadinho); Geraldo Antônio da Silva (Prefeito de Carmópolis de 
Minas); José Rodrigues Barroso de Araújo (Prefeito de Claúdio); Marcílio Alves dos 
Santos (Secretário e Procurador do município de Esmeraldas); José Carlos Gomes 
Dutra (Prefeito de Igarapé); Wolney Pinto de Oliveira (Vice Prefeito e procurador de 
Itabirito); Osmando Pereira da Silva (Prefeito de Itaúna); Valéria Aparecida dos 
Santos (Prefeito de Juatuba); Elson da Silva Santos Júnior (Prefeito de Mário 
Campos); Sônia dos Santos Faria (Secretária de Saúde e procuradora do município 
de Onça do Pitangui); Marcílio Valadares (Prefeito de Pitangui); Luciano Gustavo do 
Amaral Passos (Prefeito de São Joaquim de Bicas); Marcos Eugênio Sanches Martins 
(Prefeito de São José da Varginha); Werther Clayton de Rezende (Presidente da 
i.CISMEP e Prefeito de Sarzedo); Sr. Bruno Diniz Pinto (Secretário de Saúde 
Sarzedo), Waldemar Bicalho Campos (Secretário de Saúde de Pitangui), João Luiz 
Teixeira (Secretário Executivo i.CISMEP); Carina Lanza Saraiva (Diretora da 
i.CISMEP); Vanuza da Silva (Controladora da i.CISMEP); Jackeline Gabrielle Dias 
Teixeira (Consultora Jurídica da i.CISMEP); Breno Renato Coelho (Contador da 
i.CISMEP). A reunião teve início com as boas vindas apresentadas pelo Presidente da 
Instituição, Sr. Werther Clayton de Rezende e pelo Secretário Executivo, Sr. João 
Luiz Teixeira, apresentando a pauta. 1) Orçamento para o exercício de 2017. 
Aos participantes da Assembleia Geral foi disponibilizada cópia da proposta de 
orçamento para o exercício de 2017, inclusive os valores correspondentes ao 
Contrato de Rateio de cada município Consorciado, conforme documento anexo, 
parte integrante da presente ata. Todos os pontos foram apresentados 
detalhadamente, esclarecidos de forma pormenorizada e exposta através de 
apresentação em meio eletrônico. Colocado em pauta, restou aprovada, à 
unanimidade, a receita total para o exercício de 2017 estimada em R$ 
249.872.000,00 (duzentos e quarenta e nove milhões, oitocentos e setenta e dois mil 
reais). Submetido à votação, o orçamento geral de 2017 foi aprovado à 
unanimidade. Quanto à transferência de recursos financeiros do Contrato de Rateio, 
restou aprovada, à unanimidade, o documento anexo intitulado de "Contrato de 
Rateio 2017", parte integrante da presente ata. Aos entes consorciados foi ressaltado 
que caberá consignar em sua lei orçamentária anual, por meio de programações 
específicas, dotações suficientes para suportar as despesas com transferências a 
Consórcio Público (dotações orçamentárias específicas). Foi exposto também que 
entrou em vigor a Portaria nº 274/2016 referente à contabilidade pública aplicável 
aos Consórcios Públicos. Ainda no que tange as diretrizes do orçamento de 2017, o 
Secretário Executivo informou que para viabilizar a construção do Hospital de Olhos 
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da i.CISMEP no município de Igarapé será necessária a inserção de recurso próprio 
da Instituição. Para tanto, propôs que a retenção de imposto de renda dos entes 
consorciados, anteriormente convertido em serviços, seja utilizada em parte para 
construção do Hospital de Igarapé. Isto se faz de fundamental importância, posto 
que, viabilizará a contrapartida da Instituição necessária ao Convênio firmado com a 
Caixa Econômica Federal. Submetida à avaliação e votação dos chefes do poder 
executivo presentes, a proposta foi aprovada à unanimidade, restando autorizada a 
conversão de parte do importe arrecadado da retenção do Imposto de Renda 
realizada pela Instituição para utilização como contrapartida necessária a construção 
do Hospital de Olhos. 2) Informes. O Secretário Executivo expôs a probabilidade de 
realização de armazenamento e distribuição de estoques dos municípios consorciados 
de modo a trazer economia para todos os entes. Para tanto foi exposto que os 
Correios (Pessoa Jurídica de Direito Público) realiza a atividade de logística e 
atenderia todos os municípios consorciados com custo inferior, entretanto, a questão 
prática será melhor debatida em momento oportuno, ainda assim, para possibilitar a 
execução, a atividade (prestação de serviço) já encontra-se a inserida no orçamento 
de 2017. O Secretário Executivo informou que encontra-se em andamento os 
estudos para iniciar a prática. O Secretário Executivo expôs a proposta do município 
de Sarzedo em ceder, sem ônus à Instituição, servidor para colaborar nas atividades 
administrativas da i.CISMEP; Nos termos do art. 28 da 7ª Alteração do Contrato de 
Consórcio, submetida à apreciação da Assembleia, esta foi aprovada à unanimidade. 
Restou estabelecido pela Assembleia Geral que o servidor cedido permanecerá no 
seu regime originário, que o ônus de pagamento continuará à cargo do município de 
Sarzedo; que não haverá compensação de valores na Instituição; e que o prazo de 
cessão do servidor cedido, dar-se-á nos termos da legislação do município de 
Sarzedo. Dada a palavra ao Sr. Bruno Diniz Pinto (Secretário de Saúde Sarzedo) e 
Waldemar Bicalho Campos (Secretário de Saúde de Pitangui) este expuseram que 
diante ao atraso de repasse de recursos do Estado em programas de saúde, o 
colegiado de Secretários de Saúde, bem como, Prefeitos se uniram para pleitear os 
recursos em atraso devidos pelo Estado através de composição amigável, entretanto, 
não havendo acordo e consequente repasse dos valores devidos, com o apoio dos 
chefes do poder executivo, pretende-se ajuizar ação pertinente para o recebimento 
dos importes. Ressaltou que é uma conduta apartidária e que preza pela 
continuidade e viabilidade das atividades de saúde nos municípios. Solicitou apoio 
dos Consorciados que, unanimemente, apoiaram e aprovaram a inserção da 
Instituição no movimento. Todas as deliberações dessa Assembleia Geral foram 
aprovadas por unanimidade. Encerrada a reunião, eu Jackeline Gabrielle Dias 
Teixeira, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelos representantes dos 
entes federados consorciados e da CISMEP. 
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