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ASSEMBLEIA GERAL DA INSTITUIÇÃO DE COOPERAÇÃO INTERMUNICIPAL 

DO MÉDIO PARAOPEBA – i.CISMEP, REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2016. 

 

Ata da Assembleia Geral Ordinária da Instituição de Cooperação Intermunicipal do 
Médio Paraopeba – i.CISMEP, realizada no dia quatorze de abril de 2016, às dez 
horas e trinta minutos, no Hotel Fazenda Igarapés, com endereço na Rua Acácio 
Gomes, 1000, Cidade Nova, Igarapé/ MG. CEP: 32900-000, tendo como pauta: 1) 
Inclusão de municípios: Itabirito, Carmópolis de Minas e Ribeirão das Neves; 2) 
Eleição de representante legal do Consórcio em chapa composta por Presidente e 
Vice-presidente, biênio de 2016/2017; 3) Assunção dos serviços de Fonoaudiologia e 
criação de cargos temporários; 4) Informes. Verificada a lista de presença 
compareceram: Carlaile Jesus Pedrosa (Prefeito Municipal de Betim), Ermir Fonseca 
Moreira (Prefeito Municipal de Bonfim), Rodrigo Torres dos Santos (Secretário de 
Saúde do Município de Brumadinho, em representação), Geraldo Antônio da Silva 
(Prefeito Municipal de Carmópolis de Minas), José Rodrigues Barroso de Araújo 
(Prefeito Municipal de Claudio), Antônio Pinheiro Neto (Prefeito Municipal de Ibirité), 
José Carlos Gomes Dutra (Prefeito Municipal de Igarapé), Wolney Pinto de Oliveira 
(Vice-Prefeito de Itabirito, em representação), Osmando Pereira da Silva (Prefeito 
Municipal de Itaúna), Valéria Aparecida dos Santos (Prefeito Municipal de Juatuba), 
Elson da Silva Santos Júnior (Prefeito Municipal de Mário Campos), Marlon Aurélio 
Guimarães (Prefeito Municipal de Mateus Leme), Geraldo Magela Barbosa, (Prefeito 
Municipal de Onça do Pitangui), Adilson Washington Grego (Prefeito Municipal de 
Piracema), Marcílio Valadares (Prefeito Municipal de Pitangui), Daniela Correa 
Nogueira (Prefeita Municipal de Ribeirão das Neves), Luciano Gustavo do Amaral 
Passos (Prefeito Municipal de São Joaquim de Bicas), Marcos Eugênio Sanches 
Martins (Prefeito Municipal de São José da Varginha),  Werther Clayton de Rezende, 
(Prefeito Municipal de Sarzedo), João Luiz Teixeira (Secretário Executivo i.CISMEP), 
Carina Lanza Saraiva (i.CISMEP), Eustaquio Abadia (i.CISMEP), Cintia Lopes 
(Comissão Eleitoral da i.CISMEP), Vanuza da Silva (Comissão Eleitoral da i.CISMEP), 
Jackeline Gabrielle Dias Teixeira (i.CISMEP) e Amanda de Andrade Félix (i.CISMEP). 
A reunião teve início com o atual Presidente da Instituição, Sr. Carlaile Jesus 
Pedrosa, e pelo Secretário Executivo, João Luiz Teixeira, apresentando a pauta e 
ressaltando sobre a importância desta Assembleia no sentido de nortear os trabalhos 
da i.CISMEP para o biênio 2016/2017, já que, na presente data acontecerá a eleição 
para Presidente e Vice Presidente da i.CISMEP. 1) Inclusão de municípios: 
Itabirito, Carmópolis de Minas e Ribeirão das Neves: Em seguida os 
Municípios de Itabirito, Carmópolis de Minas e Ribeirão das Neves apresentaram a 
intenção de associarem ao i.CISMEP. O presidente e o Secretário Executivo da 
i.CISMEP manifestaram favoravelmente à adesão dos Municípios, submetendo à 
apreciação da Assembleia, esta deliberou por aprovar à unanimidade, a associação 
dos Municípios de Itabirito, Carmópolis de Minas e Ribeirão das Neves, cabendo a 
estes promover a ratificação da 10ª Alteração do Consórcio em suas Câmaras de 
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Vereadores. Considerando as disposições do Contrato de Consórcio, ficam 
dispensadas de ratificação da 10ª Alteração do Consórcio os municípios já 
integrantes. 2) Eleição de representante legal do Consórcio em chapa 
composta por Presidente, Vice-presidente e Conselho Fiscal, biênio de 
2016/2017: O chefe do Poder Executivo do Município de Sarzedo, Sr. Werther 
Clayton de Rezende apresentou sua candidatura a eleição como Presidente da 
Instituição para o mandato 2016/2017, integrando-se a chapa como Vice-Presidente 
o chefe do Poder Executivo de Betim, Sr. Carlaile Jesus Pedrosa, bem como, Sr. 
Marcílio Alves dos Santos, Secretário de Saúde de Esmeraldas, como Presidente do 
Conselho Fiscal, Sr. Waldemar Bicalho Campos, Secretário de Saúde de Pitangui, 
como Vice-Presidente do Conselho Fiscal, e Sr. Bruno Diniz, Secretário de Saúde de 
Sarzedo, como Secretário do Conselho Fiscal. Submetida a votação por todos os 
presentes, à unanimidade a chapa completa foi eleita. Desta feita, ficam as 
autoridades relacionadas eleitas para os respectivos cargos. 3) Assunção dos 
serviços de Fonoaudiologia e criação de cargos temporários: Seguindo a 
pauta, o Secretário Executivo e o Presidente, expôs que, com o objetivo de cortar 
custos algumas atividades serão reassumidas pela instituição, inclusive 
fonoaudiologia. Ademais, conforme definido em reuniões anteriores, os serviços de 
logística também foram reassumidos, entretanto, não havendo cargos que suportem 
os serviços se faz de suma importância a criação de cargos de Fonoaudiologia, 
Conferente e Motoristas. Desta feita, submetendo a proposta à Assembleia Geral, à 
unanimidade a criação dos cargos foi aprovada, nos termos do art. 29, incisos III e 
IV da 7ª alteração do Contrato de Consórcio. Destacou que os cargos não estão 
comtemplados na 7ª alteração do Contrato de Consórcio. Informou que a demanda 
dos cargos temporários foi detectada, após realização de estudo pormenorizado, 
inclusive financeiro, concluindo que a contratação pela própria Instituição é mais 
vantajosa. Ademais, o Secretário Executivo e o Presidente informaram que a criação 
dos cargos que ora submete a proposta, atenderá apenas o período em que se 
realizará a Alteração do Contrato de Consórcio e suas respectivas ratificações nos 
municípios consorciados, em caráter urgente, para não causar prejuízos a Instituição 
e respectivos municípios consorciados. Desta feita, o Secretário Executivo propôs a 
criação dos seguintes cargos temporários: 02 (dois) Fonoaudiólogo, jornada 30 
(trinta) horas semanais, salário de R$ 2.955,00 (dois mil, novecentos e cinquenta e 
cinco reais); 03 (três) Conferente, jornada 44 horas semanais, salário R$ 1.169,12 
(Hum mil cento e sessenta e nove reais e doze centavos); 10 (dez) Motorista carteira 
D, jornada 12x36, salario 2.161,64 (dois mil cento e sessenta e um reais e sessenta 
e quatro centavos); 5 (cinco)  Motorista carteira D, jornada 44horas, salário R$ 
2.161,64 (dois mil sento e sessenta e um reais e sessenta e quatro centavos); 08 
(oito) Motorista de veículos até 07 lugares, jornada 44 horas, salário R$ 1.456,22 
(Hum mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos). Submetida a 
proposta a Assembleia Geral, a proposta foi aprovada por unanimidade, em 
atendimento ao art. 10º, inciso VIII, e §§1º e 3º do art. 29 da 7ª alteração do 
Contrato de Consórcio, ficando definido que o prazo de duração da contratação será 
de 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período e que a forma de seleção para 
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preenchimento dos cargos para a contratação temporária para atender o excepcional 
interesse publico será mediante realização de processo seletivo simplificado a ser 
instaurado pela própria Instituição. Por fim, o secretário executivo, no que tange ao 
item 4) INFORMES, expôs que dada a crise enfrentada, foram demitidos vários 
funcionários, tudo isto em razão da finalização das atividades no pronto socorro no 
Hospital Regional de Betim/MG. Ressaltou o empenho da Instituição em manter os 
serviços realizados pela i.CISMEP sem diminuir atendimento aos consorciados. 
Considerando a frequente solicitação de inserção de municípios no Consórcio e 
considerando a impossibilidade expandir a estrutura física, o Secretário Executivo 
apresentou o projeto de unidade móvel, através de envio de veículos equipados 
(caminhões), levando os atendimentos prestados pela i.CISMEP aos municípios 
consorciados sem que a população tenha que se deslocar.  Posto em pauta, o 
projeto foi aprovado, à unanimidade, sendo autorizada a realização de licitação do 
tipo registro de preços para aquisição dos veículos automotores, bem como, 
equipamentos e acessórios necessários ao funcionamento do projeto. O Secretário 
Executivo pediu autorização à Assembleia Geral para criar novo CNPJ do tipo filial na 
unidade da i.CISMEP situada no 5º Andar do Hospital Regional, dada a necessidade 
de real. O Secretário Executivo, passou a palavra ao Sr. Eustáquio Abadia do Amaral, 
Diretor de Planejamento e Finanças que apresentou a criação da Controladoria Geral 
que será composta por: controladoria, ouvidoria, correição e auditoria, expondo as 
funções e o papel destes. O objetivo é controlar ainda mais as contas da instituição, 
os recursos financeiros, bem como o papel e atos administrativos promovidos pelos 
empregados públicos. Por conseguinte o Diretor, propôs uma atuação mais efetiva 
do Conselho Fiscal para o biênio de 2016/2017 que foi aprovada por todos. 
Ultrapassadas as exposição, o Diretor deu a palavra ao Conselho Fiscal biênio 
2014/2015, composto pelos Secretários Municipais de Saúde de Esmeraldas, Sr. 
Marcílio Alves dos Santos, o Secretário Municipal de Saúde de Pitangui, Sr. Waldemar 
Bicalho Campos e o Secretário de Saúde de Mário Campos, Sr. Eder  . /O conselho 
fiscal apresentou o relatório de gestão, balanço e balancetes, expondo ponto a ponto 
as contas da Instituição, panorama orçamentário, bem como receitas e despesas, ou 
seja, a situação financeira. Informou que todos os dados apresentados encontram-se 
disponíveis no sítio oficial da i.CISMEP – www.cismep.com.br e que estão a 
disposição para qualquer dúvida. Posto em pauta, as contas foram aprovadas à 
unanimidade por todos os presentes. Com a palavra, o Secretário Executivo da 
Instituição informou que a partir desta data todas as reuniões bimestrais do conselho 
fiscal serão previamente avisadas aos municípios consorciados que poderão 
comparecer e acompanhar as atividades. O objetivo é trazer maior transparência as 
contas da Instituição. O atual Presidente, Sr. Carlaile Jesus Pedrosa, requereu 
autorização para que a Instituição possa realizar parceria, sem cunho financeiro ou 
qualquer gasto extra, para a realização de cirurgias refrativas a laser, propiciando a 
população mais um serviços oftalmológico. No mesmo norte, manifestou a intenção 
de firmar parcerias com instituições de ensino para treinar e qualificar os 
empregados da Instituição. Submetida à apreciação da Assembleia Geral, tais 
questões foram a unanimidade apoiadas e aprovadas. As deliberações dessa 
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Assembleia Geral foram aprovadas por unanimidade. Encerrada a reunião, eu 
Amanda de Andrade Félix, lavrei a presente ata que será assinada por mim e pelos 
representantes dos entes federados consorciados e da i.CISMEP. 
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