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Alfredo Vasconcelos – Alto Rio Doce – Antônio Carlos – Barbacena – Capela Nova – Carandaí – Caranaíba – Cipotânea – Cristiano Otoni – Desterro 

do Melo – Ibertioga – Jeceaba – Paiva – Santa Bárbara do Tugúrio – Santana do Garambéu – Santa Rita de Ibitipoca – São Brás do Suaçui – 

Ressaquinha – Senhora dos Remédios 

 

ATA Nº 07/2016 – DA TERCEIRA 

ASSEMBLÉIA GERAL DO 

CONSÓRCIO ITERMUNICIPAL 

DE SAÚDE – CISALV. Aos vinte e 

um dias do mês de dezembro do ano 

de dois mil e dezesseis, às 09 horas, e 

30 minutos na sede do Consórcio 

Intermunicipal de Saúde Alto das 

Vertentes - CISALV, foi realizada a 

TERCEIRA ASSEMBLEIA 

GERAL DO CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 

ALTO DAS VERTENTES – 

CISALV, cuja pauta fora estabelecida 

no Edital de Convocação que teve 

como previsto o seguinte assunto: 1 - 

Eleição da Presidência para o biênio 

2017 – 2018. Os presentes na reunião 

tiveram seus nomes registrados na 

lista de presença em livro próprio do 

CISALV. Em razão da ausência do 

Presidente do CISALV, Sr. Luiz 

Gonzaga da Silva, Prefeito de Capela 

Nova, assumiu a Presidência dos 

trabalhos da Assembléia O Sr. 

Denílson José Rodrigues Resende, 

atual Prefeito do Município de 

Senhora dos Remédios e Vice 

Presidente do CISALV que deu boas 

vindas, agradeceu a presença e a 

participação de todos, falou sobre o 

CISALV, em seguida solicitou ao 

secretário executivo Carlos Henrique 

Machado que falasse sobre a estrutura 

administrativa do consórcio, sendo 

explanado sobre o atual cenário da 

entidade, sobre o andamento do 

concurso público sendo sanadas todas 

as dúvidas apresentadas. Na 

seqüência partiu para a pauta do dia 

“ELEIÇÃO DA PRESIDENCIA 

PARA O BIÊNIO 2017-2018”. Foi 

explicado aos presentes a regra 

constante do contrato de consórcio do 

CISALV que somente os prefeitos 

eleitos diplomados pela Justiça 

Eleitoral poderão votar e ser votados 

na presente eleição. Fora apresentada 

a seguinte chapa única: Presidente: 

Márcia Cristina Machado Amaral – 

Prefeita Diplomada de Desterro do 

Melo, Vice Presidente: Elias Ribeiro 

de Souza – Prefeito Diplomado de 

São Brás do Suaçuí, e Secretário: 

Fábio Vasconcelos – Prefeito 

Diplomado de Jeceaba. Em seguida 

passou-se para a fase de votação 

sendo Eleita a Chapa Única por 

aclamação e unanimidade, em seguida 

o Presidente eleito ratificou a 

nomeação do Secretário Executivo do 

CISALV para o biênio 2017 – 2018, 

sendo em seguida sua decisão 

ratificada pela Assembléia por 

unanimidade. A assembléia deliberou 

que com a posse dos eleitos em seu 

respectivos municípios, ficarão, 

também, automaticamente 

empossados o Presidente, Vice-

Presidente e Secretário do CISALV, 

valendo a presente como ata e termo 

de posse. E não havendo mais nada a 

ser tratado fora encerrada a reunião. 

Eu Carlos Henrique Machado, 

secretário executivo mandei lavrar a 

presente Ata que após lida foi 

aprovada e assinada pelos presentes. 

Informações das 12 as 17 horas pelo 

tel:(32) 3341-1235, email 

licita.cisalv@gmail.com, ou no Site 

www.cisalv.com.br. 

 

Consórcio Intermunicipal de Saúde 

Alto das Vertentes – CISALV. 

20/12/2016. 4ª ATA DE ABERTURA 

E JULGAMENTO DE LICITAÇÃO. 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 

10/2016 – CREDENCIAMENTO Nº 

01/2016. Obj: credenciamento para a 

prestação de serviços complementares 

de assistência Médico-Hospitalar e 

Pré-Hospitalar, compreendendo: 

consultas especializadas e exames 

diversos tais como: Radiografias, 

Tomografias, Ressonâncias 

Magnéticas, Ultrassons, 

Cintilografias, exames laboratoriais, 

Biópsias, exames oftalmológicos, 

cirurgias diversas dentre diversos 

outros procedimentos na área de 

saúde. Habilitadas para 

Credenciamento as empresas: 

Televida Centro Especializado de 

Telediagnósticos LTDA - EPP, 

portadora do CNPJ nº 

73.193.211/0001-61; Laboratório de 

Anatomia Patológica e Citologia 

LTDA, portadora do CNPJ nº 

19.556.547/0001-04; e Hemolab 

Laboratório de Patologia Clínica 

LTDA - EPP, portadora do CNPJ nº 

02.280.664/0001-87. Nos termos do 

art. 109 da Lei Federal 8.666/93, a 

Comissão anunciou a abertura de 

prazo de recurso por cinco dias úteis 

dessa decisão de habilitação à contar 

da data da presente publicação. 

Informações das 12 as 17 horas pelo 

tel:(32) 3341-1235, email 

licita.cisalv@gmail.com, ou no Site 

www.cisalv.com.br. 
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