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Atas

ATA Nº 004/2021 – ASSEMBLEIA DO CONSÓRCIO PÚBLICO
INTERFEDERATIVO DE SAÚDE DA REGIÃO DE PAULO AFONSO.
APROVAÇÃO DO RATEIO PARA O EXERCÍCIO DE 2022. APROVAÇÃO
DE DIÁRIA EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO PARA A SEDE DO
CONSÓRCIO.

Aos vinte e oito do mês de outubro de dois mil e vinte e um, de forma
remota, reuniram-se, representando o ESTADO DA BAHIA, em
substituição de Nelson Portela, a senhora Joana Molesine, os Senhores
Prefeitos dos Municípios de CHORROCHÓ, representado, neste ato, pelo
Sr. Prefeito, HUMBERTO GOMES RAMOS, inscrito no CPF sob nº
388.357.895-91, GLÓRIA, representado, neste ato, pelo Sr. Prefeito
DAVID DE SOUZA CAVALCANTI, inscrito no CPF sob nº 000.217.465-08,
JEREMOABO, representado, neste ato, pela Secretária de Saúde DEBORAH
CARVALHO, MACURURÉ, representado, neste ato, pelo Sr. Prefeito
LEANDRO BERGUE GOMES DA CRUZ, inscrito no CPF sob nº 036.832.07582, PAULO AFONSO, representado, neste ato, pelo Sr.Secretário ADONEL
GOMES, PEDRO ALEXANDRE, representado, neste ato, pelo Sr. Prefeito
YURI CESAR DE ANDRADE MENEZES, inscrito no CPFsob nº 050.416.54530, e SANTA BRÍGIDA, representado, neste ato, pelo Sr. Prefeito ELTON
CARLOS MAGALHÃES, inscrito no CPF sob nº 485.957.485-00, de acordo
com a pauta estabelecida, com a finalidade de aprovação do rateio para o
exercício de 2022, aprovar a instituição de diária para deslocamentos até a
sede do Consórcio. Restou verificado o quórum necessário e deu-se
seguimento a assembleia. Dada a palavra ao presidente Sr. HUMBERTO
GOMES RAMOS, este passou a abrir os trabalhos da Assembléia, solicitando
a votação acerca do rateio para o exercício do ano de 2022. Passada a
palavra à representante do ESTADO DA BAHIA, a mesma parabenizou a
equipe doConsórcio, e administração dos recursos públicos, concordando
com a diminuição do valor do rateio por parte dos Municípios, aumentando
a participação estatal, sem nenhum prejuízo para os Municípios no que
tange a prestação de serviços da Policlínica. Fora apresentado o contrato de
rateio através de compartilhamento de tela, caindo a contribuição per capta
dos Municípios para 1,72. Dada a palavra à KÉCIA BARBOSA SOARES
GUIMARÃES, a mesma informou explicou o contrato apresentado na tela,
exemplificando, como, na prática, ficará o rateio. Questionados, pelo
Presidente do Consórcio, acerca de alguma dúvida sobre o contrato de
rateio, os representantes do Município quedaram-se silentes. O
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representante de Macururé vota favorável. Pedro Alexandre votafavorável.
Paulo Afonso vota favorável. Jeremoabo vota favorável. Glória vota
favorável. Santa Brígida vota favorável. Chorrochó favorável. O Estado,
novamente, parabeniza a equipe gestora do Consórcio, e, informa a
necessidade de envio do contrato do rateio via SEI, concordando,
novamente, com o contrato de rateio. O senhor HUMBERTO GOMES RAMOS
teceu comentários acerca do funcionamento da Policlínica, agradecendo a
cooperação da equipe gestora e de apoio jurídico, ressaltando a importância
da participação dos Municípios nofuncionamento da Policlínica. Informa que
o seu objetivo será sempre o de diminuir os custos dos rateios para os
Municípios. O senhor HUMBERTO GOMES RAMOS passou a explicitar que se
desloca de Chorrochó, onde é Prefeito, para a policlínica, solicitando custeio
dessas viagens através de diárias, anotando que só recebe diária quando
se desloca para Salvador. Pede a votação dos Municípios em relação ao
tema. Macururé vota favorável, Glória vota Favorável, Paulo Afonso vota
favorável, Santa Brígida vota favorável. O Estado da Bahia manifesta-se
favorável, pois, aose deslocar, o Presidente tem custos como alimentação,
que precisam ser arcados pela entidade, contudo, apresenta proposta de
limitar essas diárias ao número de 4 (quatro) por mês. Nestes termos, de
4 (quatro) diárias por mês, Jeremoabo vota favorável, Paulo Afonso vota
favorável, Macururé vota favorável, Santa Brígida vota favorável. Dentre os
presentes, todos votaram favorável à estipulação de 4 (quatro) diárias
mensais para deslocamento do Presidente HUMBERTO GOMES RAMOS.
Aberta a palavra para comunicações e apresentação de propostas,
LEANDRO questionou sobre a designação de encontro entre a Policlínica,
Consórcio e Secretários, ao que foi respondido que Raquel ficaria
responsável, mas que não teve pauta na reunião, que acabou por ser
cancelada. Solicita nova designação de reunião com os Secretários, por
parte dos Prefeitos. HUMBERTO GOMES RAMOS se colocou à disposição para
designação da reunião. KÉCIA BARBOSA SOARES GUIMARÃES se
manifestou sobre a possibilidade de realização da reunião de forma remota,
se colocando à disposição para agendar, e ressaltou a necessidade e
urgência da mesma, informa ainda que já questionou diretamente aos
secretários no grupo de whatsapp, e ficou sem resposta. Ressalta a
necessidade de diálogo. Deborah se disponibilizou para a referida reunião.
O ESTADO questionou sobre o objetivo da reunião, KÉCIA BARBOSA
SOARES GUIMARÃES respondeu que seria no intuito de levantar a demanda
de cada Município. O ESTADO ressaltou que osMunicípios vêm cobrando a
realização de mutirão, mas para tanto, tem
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que ser viabilizada a reunião à qual KÉCIA BARBOSA SOARES GUIMARÃES
se refere. KÉCIA BARBOSA SOARES GUIMARÃES ressaltou a dificuldade
em contratar médicos, posto que os mesmos não participam dos Processos
Seletivos. KÉCIA BARBOSA SOARES GUIMARÃES incluiu em pauta a
necessidade de contratação de médico radiologista para contraste.Aduz que
a demanda específica é muito grande, solicitou a contratação de mais um
médico radiologista. Explicou detalhadamente como se daria a contratação.
O ESTADO explicitou que nesse caso deveria ter uma reunião com o
Conselho Consultivo, pois implicaria remanejamento de horas de outros
funcionários. HUMBERTO GOMES RAMOS concorda com o Estado, eressalta
a implicação da contratação de novo médico radiologista em outros
atendimentos. Defende que é necessário diluir a demanda em aberto no
mutirão. O senhor Secretário ADONEL GOMES aduziu que pode designar
uma CIR para tratar do assunto proposto por KÉCIA BARBOSA SOARES
GUIMARÃES, ao que os demais concordaram. ELTON CARLOS MAGALHÃES
ressaltou que KÉCIA BARBOSA SOARES GUIMARÃES tem
razão sobre a situação do médico radiologista, pois no seu Município tem
muita demanda represada. O ESTADO elucidou que trata o assunto com
cautela pois a Policlínica trabalha com horas redondas, sendo que a
contratação, ou substituição de profissional, causa impacto em outra área
de atendimento. HUMBERTO GOMES RAMOS ressaltou a necessidade de
reunião com os Secretários. ELTON CARLOS MAGALHÃES ressaltou a
necessidade de ressonância, pois é um exame caro, e a demanda é muito
alta, que se houver um espaço na agenda, que seja preenchido com
ressonância. Que tem paciente com consulta em Salvador dia 05, e não tem
condição de pagar pelo exame. Discutiu-se entre os membros novamente
acerca da ressonância. HUMERTO GOMES RAMOS solicitou que esta
demanda deve ser observada após o mutirão, quando desafogar as
demandas, e for possível verificar o atendimento, ou não, da demanda
corrente. DEBORAH CARVALHO concorda com ELTON CARLOSMAGALHÃES
sobre as ressonâncias, e que há sobrecarga do serviço. O ESTADO
questionou se por parte dos Municípios está havendo reunião com Diretor
da Policlínica. DEBORAH CARVALHO aduziu que já tentou essa reunião
juntamente com KÉCIA BARBOSA SOARES GUIMARÃES. O ESTADO teceu
comentários sobre a diferença entre o Diretor da Policlínica e o Diretor do
Consórcio, aduzindo que deve ser solicitada uma reunião com a Direção
Geral da Policlínica. KÉCIA BARBOSA SOARES GUIMARÃES explicitou que é
participativa no Consórcio, juntamente com os Municípios e Policlínica;
esclarece que é quem está junto aos Secretários, sempre à disposição dos
Secretários para soluções de querelas e demandas.
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LEANDRO BERGUE ressalta a necessidade de contato entre Consórcio e
Secretários.
Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a presente assembleia, com votos
de estima e consideração pelos participantes, pelo que eu, Helen Dábine
Lima Lourenço, Secretária desta reunião e Assessora Especial do Consórcio,
lavrei a presente ata que após lida e aprovada, será assinada pelo
Presidente do Consórcio, Sr. HUMBERTO GOMES RAMOS.

Paulo Afonso, Bahia, 28 de outubro de 2021
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