ATA DA REUNIÃO DOS ENTES CONSORCIADOS DA REGIÃO DE CAMOCIM

Aos vinte e um dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove, às catorze horas e trinta

minutos, estiveram presentes na Secreiaria de Saúde do Estado do Ceará,

a Prefeita

de

Camocim, Mônica Gomes Aguiar e a representante do Estado, Lilian alves Amorim Beltrão,
assim como a Coordenadora da Regional, Maria lone de Sousa Silveira, Alexandre Rodrigues

Maia Filho, Procurador do município de Camocim, Ana Paula da Silva Lopes, Diretora
Administrativo-Financeira do CEO Camocim, Patrícia Soares Azevedo, Procuradora Jurídica do
Consórcio Camocim, Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira, Coordenadora da Assessoria
Jurídica da SESA, Joseana Lima dos Santos Soares, Representante da CORES e Mariana Brandão

Furtado Leite, representante da COJUR. Não tendo quorum para a realização da Assembleia,
que tinha como pauta a eleição do Presidente do Consórcio, os entes presentes (Prefeita de
Camocim e a representante do Estado) sugeriram

o registro de que não poderá ocorrer a

Assembleia Geral, visto não ter quorum, mas pedem que seja registrado a presença dos entes

Camocim

e Estado. A Procuradora Jurídica do Consórcio, Patrícia

Soares Azevedo, pediu

a

palavra e informou que não poderia ser realizada a Assembleia Geral, bem como aberta Ata de
Assembleia, tendo em vista que o Estatuto do CPSMCAM é claro ao exigir, em seu artigo 17,

a

presença de, pelo menos, metade dos membros, o que não ocorrera na ocasião, visto que só

estavam presentes dois membros consorciados, quais sejam, o Município de Camocim e o
Estado do Ceará. Assim, ficando prejudicada a Assembleia Geral, visto não ter quórum mínimo.

Ademais, informou que a convocação unilateral pelo Estado do Ceará feriu o artigo 15 do
Estatudo do CPSMCAM, visto que o Ofício de convocação não se deu subscrito por maioria
simples dos votos de seus membros. Alem disso, mencionou que o Consórcio continua sendo
Presidido pelo Prefeito Francisco Júnior Fontenele, tendo em vista que não houve nova eleição

e o Estatuto se faz omisso. A Dra Maria de Fátima Nepomuceno Nogueira, Coordenadora da
Assessoria Jurídica

a SESA, afirma não haver problemas em fazer o registro das falas aqui

manifestadas. Na ocasião, Dra Lilian Alves Amorim Beltrão, fez um adendo ressaltando que o
Estado convocou a Assembleia

Gabinete.

a pedido do Presidente, conforme documento recebido

O Procurador de Camocim, Alexandre Rodrigues Maia Filho, corroborou

devemos sim fazqr a ata, sendo registrado os entes presentes. Registrou que o
está sem presidente desde o início de março e que não há previsão no estatuto da

no

que

CPSMCAM *ç\

prorrogação
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dos serviços públicos, uma eleição da nova presidência

o

mais breve possível. Que

a

convocação, conforme o art. 15 do estatuto, deverá ocorrer através de ofício circular subscrito

pela maioria simples de seus membros. Por fim, registrou que na última assembleia a qual
estava presente, o Presidente do Consórcio afirmou que enviaria ofício ao Estado para que

este agendasse data para assembleia o mais breve possível, para o fim de eleger a nova
presidência do CPSMCAM, em razão da proximidade do término do seu mandato.

A

Dra.

Fátima registrou que concorda com que foi argumentado pelo Procurador de Camocim no que
se refere ao consórcio estar atualmente sem presidente, em razão da ausência previsão legal
para

tal.

Dra Lilian Alves Amorim Beltrão sugeriu que fosse registrado que não é possível abrir

a Assembleia pela falta de quorum, devendo-se registrar a presença da Prefeita de Camocim e

da representante do Estado, sendo sugerido o reagendamento da Assembleia para o

dia

quatro de abril do corrente ano, às 14 horas. Na ocasião, registrou que a próxima Assembleia

Geral, ocorrerá com a participação dos entes presentes, independente do quorum

de

funcionamento previsto no Estatuto. Na sequência, a Coordenadora da Regional, Maria lone

de Sousa Silveira, relatou que os prefeitos de Barroquinha e Martinopole recusaram-se

a

receber a convocação desta Assembleia. A convocação de Chaval foi recebida pelo Secretário

de Saúde, mas este não devolveu o protocolo. Já a convocação do Prefeito de Granja foi
entregue na recepção da Secretaria, sendo posteriormente devolvida por não ter sido recebida

por funcionário qualificado. A convocação da Prefeita de Camocim foi

devidamente

protocolada. Alem disso, foi informado pela CORES, que as convocações foram encaminhadas
por e-mail para todos os entes consorciados, além da coordenadora da

CRES

de Camocim

e

Secretário Executivo do consórcio. lnforma ainda que a CORES fez contato telefônico com os

entes consorciados conforme documento anexo. Sem mais nada para tratar deu-se por
encerrada a reunião.

Lirí."AN"r)im

Bertrão

Representante da Seiretaria de Saúde do Estado do Ceará

r§.t
tr(*^
Mônica cofoe\,
Prefeita de CYn

Ntra,w-h*&"{#r&,Ç,/-,-,

*

k

CoordenadorT$a Regional de Camocim

Krul',t'

Alexandre Ro/rigues Maib Filho
Procurador db município de Camocim

{,

Diretora Administrativo-Financeira do

CEO Camocim

Patríciar"ffi

ntos Soares

b;h,
ffi&w#,k*ffi,,4{#d"
Representante
da COJUR

UÚç,,h

'»a)

!

/;

