
ATA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DO CISA 

 Aos 10/06/2014 (dez dias do mês de junho do ano de dois mil e quatorze), 
às 14horas, na sede da ACI – Associação Comercial e Industrial de Ijuí, reuniram-
se os Prefeitos integrantes do CISA – Consórcio Intermunicipal de Saúde do 
Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, de acordo com a lista de presenças 
em anexo, para a Assembleia Extraordinária do CISA, devidamente convocada 
por meio de Edital e Ofício Circular nº 015/2014. A reunião foi presidida pelo 
Presidente, Sr. José Francisco Teixeira Cândido, bem como assessorada pela 
Diretora Executiva do Consórcio Maria Elizabete Rolim de Jesus e equipe de 
apoio técnico. Composição da mesa: A mesa oficial foi composta pelo presidente 
do CISA e Prefeito de Condor, Sr. José Francisco Teixeira Cândido, Prefeito 
Municipal de Ijuí e Presidente da AMUPLAM, Sr. Fioravante Batista Balim e pelo  
Presidente da AMUCELEIRO e Prefeito de Chiapetta, Sr. Osmar Khun. 
Realizados os registros e agradecimentos de praxe, a presidência passou de 
imediato ao espaço da ORDEM DO DIA:  01) Prestação de Contas CISA 
exercício de 2013:  Nesse espaço a Diretora do Consórcio usou a palavra para 
relatar aos presentes o relatório de receitas e despesas executado pelo CISA 
pertinente ao exercício financeiro de 2013. Todos os Prefeitos receberam uma via 
impressa para acompanhamento, em como a apresentação pode ser visualizada 
em data show, cuja cópia fará parte integrante desta Ata. Registra-se que no ao 
de 2013 o CISA obteve como RECEITA ARRECADADA o valor de R$ 
28.223.779,75 (vinte e oito milhões, duzentos e vinte e três mil setecentos e 
setenta e nove reais e setenta e cinco centavos), sendo que as despesas 
registradas como DESPESAS TOTAIS, foram de R$ 27.900.981,01 (vinte e sete 
milhões, novecentos mil, novecentos e oitenta e um reais e um centavo) Com isso 
observou-se um superávit de R$ 3.227.798,74 (três milhões, duzentos e vinte e 
sete mil, setecentos e noventa e oito reais e setenta e quatro centavos). Registra-
se que se trata de saldo apurado em 31/12/2013, considerando a existência de 
recursos em aplicação para fins de ampliação e reforma da sede do CISA, bem 
como pagamentos a serem efetuados aos fornecedores (Central de 
Medicamentos e Convêniados – prestadores de serviços). Em seguida, após 
discussão entre os presentes quanto a matéria apresentada, colocado em 
votação a prestação de contas de 2013, foi o mesmo aprovado por 
unanimidade.  02) CEO – Centro de Especialidades Odontológicas : Nesse 
espaço foi apresentado aos Prefeitos via data show as reformas que estão sendo 
executadas junto a nova sede do Hospital Bom Pastor de Ijuí, local locado pelo 
CISA para o funcionamento do Programa CEO I e II, com previsão de 
inauguração ainda no mês de junho do ao corrente. A referida unidade contará 
com a disponibilidade de 06 (seis) cadeiras odontológicas para que os 



profissionais especialistas possam ampliar e desenvolverem suas atividades e 
atendimento aos pacientes encaminhados pelas secretarias municipais de saúde. 
Ainda, a Diretora Executiva informou que os recursos para fins de adequação do 
CEO junto à nova sede do Hospital Bom Pastor, não serão dos municípios, sendo 
fruto de repasse da União e Estado. 03) Alteração Estatutária : Nesse espaço o 
Assessor Jurídico do CISA, Gilberto Fernando Scapini apresentou aos presentes 
minuta de proposta de Alteração Estatutária, contemplando adequações de 
designação nominal e extinguindo alguns artigos, de acordo com o texto em 
anexo, o qual fara parte integrantes da presente Ata. Após a discussão entre os 
presentes, colocado em votação, a proposta de alteração estatutária foi 
aprovada por unanimidade . Registra-se a ratificação (confirmação) por parte 
dos Prefeitos Municipais que estiveram presentes na reunião autorizando a 
destinação dos recursos retidos no CISA a título de Imposto de Renda, para fins 
de aplicação na ampliação e reforma da nova sede do CISA. 04) Assuntos 
Gerais : Nesse espaço fez o uso da palavra a Secretária de Saúde de Jóia, 
Cleonice M. Poletto, Secretária Municipal de Jóia, afirmou que foi escolhida e 
nomeada Coordenadora do COSEMS/RS, representando a 17ª Coordenadoria 
Regional de Saúde. Afirmou a importância do CEO – Centro de Especialidades 
Odontológicas em execução pelo CISA. Manifestou na qualidade de 
representante do COSEMS/RS, e membro da CIR, houve a discussão e a 
consequente aprovação junto a Coordenadoria Regional de Saúde do projeto de 
execução do novo endereço do CEO e sua ampliação de CEO I para CEO I e II. 
Também fez o uso da palavra o Prefeito de Ijuí, Fioravante Balim, o qual propôs 
por meio do CISA, o encaminhamento de manifestação oficial por parte do CISA 
ao Ministro de Saúde, para que fosse reaberto o cadastramento do “Programa 
Mais Médicos”, eis que está encontrando dificuldade na contratação temporária e 
para efetivação desses profissionais via concurso público. Colocada em 
discussão a moção de apoio e pedido oficial, foi a mesma foi aprovada por 
unanimidade. Também foi tratado neste espaço quanto ao descredenciamento de 
profissionais. O Presidente explicou a todos que havia uma desigualdade de 
valores para pagamento de consultas, de modo que alguns tiveram reajustes e 
outras reduções. Por conta disso, alguns descredenciamentos ocorreram que por 
decisão do Conselho de Prefeitos, houve, por ora, a manutenção da decisão. 
Ainda os valores pagos eram díspares e o TCE estava questionando a referida 
alteração, mas que nos próximos meses poderá haver algum tipo de reajuste, 
desde que tenha prévio estudo de impacto orçamentário. O Município de Santo 
Augusto, por meio da Secretária de Saúde e do Prefeito Municipal manifestaram a 
importância do CEO e da compra de medicamentos para aquele município. O 
Prefeito Balim também sugeriu para fins de estudo de novo chamamento público 



para os exames especializados, a exemplo de Tomografias, Ressonâncias e 
outros exames, posto que os valores estariam possivelmente acima do valor de 
mercado. Para tanto será necessária a realização de um estudo prévio 
contemplando os preços praticados no mercado regional e definirmos os valores, 
com a fixação de uma regionalização máxima por conta da distância da sede das 
clínicas. O Prefeito de Chiapetta e Presidente da AMUCELEIRO, Osmar Khun, e 
relatou a importância do apoio da AMUPLAM pertinente a questão da alteração 
dos recursos a serem repassados para os pequenos municípios, de acordo com a 
nova Resolução da CIB e Estado do Rio Grande do Sul. O Prefeito deixou 
registrado e solicitou o apoio do CISA para que seja alterada a destinação dos 
recursos pelo Estado à saúde, de modo a viabilizar a continuidade de abertura e 
funcionamento dos pequenos hospitais para que sejam efetuadas pequenas 
cirurgias e partos, com o custeio do Estado. Após os debates em assuntos gerais 
os participantes da reunião confraternizaram com um coquetel e houve o 
encerramento da reunião. Nada mais. 


