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Cim Norte - Consórcio Público da Região Norte do ES

ATA Nº. 12/2020 DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSÓRCIO PÚBLI-
CO DA REGIÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO

Publicação Nº 313285

ATA Nº. 12/2020 DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE 
DO ESPÍRITO SANTO.

Às quatorze horas (14:00) do dia vinte e seis (26) do mês de novembro do ano de dois mil e vinte (2020), no auditório 
do da Unidade da Rede Cuidar, na cidade de Nova Venécia/ES, reuniu-se a Assembleia Geral Extraordinária do Consórcio 
Público da Região Norte do Espírito Santo – Cim Norte/ES, estando presentes os prefeitos dos municípios consorciados e 
os demais convidados, os quais assinaram a lista de presença, tendo a reunião o objetivo de deliberar sobre os assuntos 
constantes da ordem do dia. O Presidente do Cim Norte/ES, Sr. Mário Sérgio Lubiana deu abertura a reunião agradecendo 
a presença de todos e convidou para compor a mesa o Vice Presidente, Osvaldo Fernandes de Oliveira Junior, prefeito de 
Mucurici. Convidou também para compor a mesa o prefeito de Agua Doce do Norte, Jacir Rodrigues da Costa, destacando 
que este, na condição de vice prefeito, assumiu a prefeitura de Agua Doce do Norte em virtude do falecimento do saudoso 
prefeito Paulo Márcio, e em homenagem esse prefeito tão querido, é que convidou para o prefeito Jacir para compor a 
mesa, pedindo em seguida um minuto de silêncio também em homenagem ao prefeito falecido de Água Doce do Norte, 
Paulo Marcio Leite Ribeiro. Não havendo comunicações para registro, passou a palavra a Superintendente Executiva para a 
leitura da ata da reunião anterior da Assembleia Geral ocorrida em 29/10/2020, tendo a mesma sido lidas e aprovada por 
todos os presentes sem ressalvas. Em seguida foi lida e aprovada a ordem do dia proposta na convocação sem a inclusão 
de outros assuntos. Passando para a votação e deliberação dos assuntos constante da Ordem do Dia, o presidente do con-
sórcio solicitou a assessoria do consórcio que prestasse os esclarecimentos necessários e respondesse a todas as dúvidas 
dos prefeitos presentes. Foi relatado pela assessoria do consórcio que desde o ano de 2007 quando houve a alteração para 
consórcio público, a Assembleia Geral do CIM NORTE realiza a eleição da diretoria na segunda quinzena de novembro, con-
forme Contrato de Consórcio Público firmado, e elege o município que assumirá a presidência e o município que assumirá 
a vice presidência do CIM NORTE para o próximo mandato de 02 anos. Foi esclarecido que o prefeito que é empossado no 
município que ficou eleito com a presidência do consórcio, toma posse também como presidente do consórcio, ocorrendo 
com o mesmo com o município que foi eleito para a vice presidência do consórcio. Que a eleição ocorre por aclamação 
(consenso) ou pelo voto dos prefeitos presentes, registrando em ata a soma dos votos de cada município candidato. Foi 
esclarecido que, conforme consta do Contrato de Consórcio Público, na Clausula Décima parágrafo décimo, somente pode 
votar e ser votado os municípios adimplentes com suas obrigações operacionais e financeiras. O presidente pediu que a 
Supervisora Administrativa do consórcio para apresentar o relatório dos municípios adimplentes e inadimplentes com as 
obrigações financeiras junto ao CIM NORTE, a qual projetou o relatório para conhecimento dos presentes, demonstrando 
que encontram-se adimplentes os municípios de Barra de São Francisco; Boa Esperança; Jaguaré; Ecoporanga; Nova Ve-
nécia; Montanha; Mucurici; Pinheiros; Ponto Belo; São Mateus e Vila Pavão. E inadimplentes com as obrigações financeiras 
os municípios de Água Doce do Norte; Conceição da Barra e Pedro Canário. Foi aberta a palavra e após o esclarecimento 
das dúvidas dos presentes, o prefeito Bruno suscitou dúvida quanto a inadimplência financeira do município de Pedro Ca-
nário e o presidente determinou que a Supervisora Administrativa do consórcio realizasse nova pesquisa junto aos bancos 
e conferisse a situação do município de Pedro Canário. A Supervisora Administrativa do consórcio procedeu a nova pesqui-
sa e retornou a Assembleia Geral com informação de que verificou todas as contas bancárias e depósitos realizados e que o 
município de Pedro Canário permanecia a até a data da presente Assembleia Geral em situação de inadimplência com uma 
parcela do contrato de rateio vencida em 25/10/2020 e uma parcela do contrato de programa da Rede Cuidar vencida em 
25/10/2020. O prefeito pediu a palavra e solicitou o registro em Ata da seguinte manifestação: “... que se sentiu enganado 
com a informação de que o município de Pedro Canário encontrava-se em situação de inadimplência financeira com o CIM 
NORTE. ” Em seguida retirou-se da reunião da Assembleia Geral. O presidente do CIM NORTE solicitou que a Supervisora 
Administrativa do consórcio viesse a frente da Assembleia Geral e prestasse os esclarecimentos quanto a informação dada 
de forma verbal pelo prefeito de Pedro Canário, sendo relatado pela Supervisora Administrativa do consórcio, Raiane Alves 
que ela realiza apenas a parte técnica e administrativa do consórcio, registrando todos os recebimentos e pagamentos 
realizados, e que esclareceu que o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) repassados no dia 25/11/2020 pelo municí-
pio de Pedro Canário foi no Contrato de Programa da TVSPS nas rubricas destinadas a compra de serviços de saúde, não 
tendo correlação com os dois contratos anteriormente referidos. E, encerrada a presente discussão, o presidente iniciou o 
processo de votação dos assuntos constantes da Ordem do Dia, tendo sido tomadas as seguintes deliberações: Item 01 
– Eleição dos membros que integram a Diretoria do CIM NORTE/ ES a saber: Presidente, Vice-Presidente e Membros do 
Conselho de Administração para biênio 2021/2022: Na forma prevista no Contrato de Consórcio Público do CIM NORTE, o 
presidente apresentou os cargos que compõem a diretoria do CIM NORTE para a eleição de sua nova diretoria e do conse-
lho de administração, para mandato de 02 anos (biênio 2021/2022), ficando assim composta:
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Diretoria do CIM NORTE: Inicialmente foi aberto para manifestação dos prefeitos quanto ao cargo de presidente do CIM 
NORTE/ES, tendo o município de Pinheiros apresentado sua candidatura. O presidente aguardou a manifestação dos 
demais prefeitos presentes, não havendo outra candidatura inscrita, colocou em votação a candidatura do município de 
Pinheiros para o cargo de Presidente do CIM NORTE, o qual foi eleito por 09 votos, que será representado pelo Chefe do 
Poder Executivo Municipal conforme consta do Contrato de Consórcio Público, sendo registrado 02 abstenções, a saber 
os municípios de Montanha e Vila Pavão. Em seguida foi aberto para inscrições dos municípios interessados em concorrer 
ao cargo de Vice Presidente do CIM NORTE, tendo o município de São Mateus e Ecoporanga apresentado inscrição para 
candidatura. O presidente aguardou novamente e não havendo outras inscrições pelos municípios presentes, colocou em 
votação, iniciando pelo município de São Mateus que havia se inscrito primeiro, o qual obteve 02 votos. Colocou em vota-
ção a candidatura do município de Ecoporanga o qual obteve 07 votos. Foram registradas 02 abstenções: os municípios de 
Boa Esperança e Montanha. Tendo sido eleito, pela maioria dos votos, para o cargo de Vice Presidente do CIM NORTE, o 
município de Ecoporanga. O qual será representado pelo Chefe do Poder Executivo Municipal conforme consta do Contrato 
de Consórcio Público. Por fim, o presidente abriu as inscrições dos municípios interessados em compor o Conselho de Ad-
ministração em conjunto com Presidente e o Vice Presidente do CIM NORTE, esclarecendo que são duas vagas existentes. 
Os municípios de Nova Venécia e Mucurici realizaram a inscrição das respectivas candidaturas. O presidente aguardou a 
manifestação dos demais prefeitos e não havendo outras inscrições de candidaturas colocou em votação, sendo os muni-
cípios de Nova Venécia e Mucurici eleitos por unanimidade dos votos. Os quais serão representados pelo Chefe do Poder 
Executivo Municipal respectivo, conforme consta do Contrato de Consórcio Público. Ficando o Conselho de Administração 
assim composto: Eleitos os Prefeitos dos municípios de Pinheiros, Ecoporanga, Nova Venécia, e Mucurici. Item 02 – Eleição 
da Diretoria da Câmara Setorial de Saúde para mandato 2021 a saber: Coordenador e Subcoordenador: Na forma prevista 
no Contrato de Consórcio Público do CIM NORTE, realizou-se por consenso dos membros a eleição da nova diretoria da 
câmara setorial de saúde, para mandato de 01 ano (2021), ficando assim composta: Coordenador: Secretário de Saúde 
de São Mateus; Subcoordenador: Secretário de Saúde de Ponto Belo. Item 03 – Eleição dos membros que integram o 
Conselho Fiscal para o biênio 2021/2022: Na forma prevista no Contrato de Consórcio Público do CIM NORTE, realizou-se 
por consenso dos presentes a eleição dos membros do conselho fiscal, para mandato de 02 anos (biênio 2021/2022), 
ficando assim composta, Conselho Fiscal: Secretário de Saúde de Nova Venécia - Presidente; Secretário de Saúde de Pi-
nheiros – Vice-Presidente; Srª. Isabel Aparecida Moreira Lima – Funcionária da Prefeitura de Nova Venécia – Secretária; 
Sra. Elisaude dos Santos Silva Moral – Contadora da prefeitura de Boa Esperança - membro; Sr. Ulyssis Maria Pereira Silva 
- Funcionário da prefeitura de Ecoporanga - Membro; Sr. Carlos Augusto Fernandes - Membro da sociedade civil de Nova 
Venécia. Nada mais havendo outros assuntos a tratar, o presidente convidou a frente os prefeitos Arnóbio e Elias Dal Col, 
dos municípios de Pinheiros e Ecoporanga respectivamente, tendo estes municípios sido eleitos para os cargos de presi-
dente e vice presidente do CIM NORTE para o próximo biênio e em seguida passou a palavra ao presidente eleito prefeito 
de reeleito de Pinheiros, Arnobio Pinheiros Silva, o qual dela fez uso agradecendo a todos pelos votos obtidos e reafirmou 
o compromisso com os trabalhos atualmente sob gestão do consórcio e se comprometeu em buscar avançar ainda mais 
nas ações consorciadas em benefício de todos os municípios da região. O prefeito Elias Dal Col também agradeceu a todos 
e fez o registro dos compromissos assumidos e também dos avanços já alcançados pelo CIM NORTE no mandato da atual 
diretoria. Nas considerações finais o presidente do consórcio agradeceu a confiança e apoio de todos durante o período de 
seu mandato à frente do CIM NORTE, informando que estará à disposição de todos até 31/12/2020. Destacou os avanços e 
vitórias alcançados, em especial a contratação e implantação dos serviços do SAMU na região Norte, sendo este o primeiro 
consórcio do Espírito Santo a contratar e iniciar a implantação da interiorização dos serviços do SAMU. Destacou funciona-
mento em 03 turnos da Unidade da Rede Cuidar e abertura de dois polos de atendimento também da Rede Cuidar, a saber, 
nos municípios de Barra de São Francisco e São Mateus. Reafirmou que os avanços e vitórias alcançados foram graças 
ao comprometimento dos municípios consorciados (prefeitos, Secretários Municipais de Saúde e técnicos municipais) e 
também de toda a equipe do CIM NORTE, desde a Superintendente Executiva, equipe administrativa, jurídica e técnica, 
assessoria, profissionais da área de saúde e todos os profissionais que atuam na Rede Cuidar. Em seguida, o presidente 
declarou encerrados os trabalhos as 16 h 21 min., e eu, Risonete Maria Oliveira Macedo, Superintendente Executiva do CIM 
NORTE/ES, lavrei a presente ata que após lida e aprovada vai assinada por mim e pelo presidente, tendo em vista que os 
demais presentes assinaram a lista de presença.

Risonete Maria Oliveira Macedo

Superintendente Executiva

Mário Sérgio Lubiana

Presidente


