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dois mil e doze' na Sala de
Aos vinte e cinco dias do mês de julho do ano de
do ceará, reuniram-se
R.euniões da secretaria da saude do Estado
do ceará - SESA' Dr'
extraordinariamente o secretário da saude do Estado
de representante do
RAiMUNDO loSE ARRUDA BASTOS, na qualidade
Frefeitos dos Municípios de
Estado do Ceará, juntamente com os Senhores
LUIS SAMUEIAnionina do Norte, ANTÔNIO F.OSENO FILHO, dC ASSATé,
DE MELO' de Nova Olinda'
FREIRE, de Campos Sales, MOESIO LOIOLA

FRANCISCORONALDOSAMPAIO,dePotengi,GILVANDATEI\oRioDE
do vice Prefeito de várzea
RODRIGUES, registrada a presença
ALüNCAR

de proceder a eleição cio
Alegre, PABLO OLIVEIRA ROLIM, com a finalidade
de saúde da Microrregião de
Representante Legal do consórcio Público

Crato_CPSMC,paraocumprimentodomandatopertinenteaobiênio
o art' 4o, inciso vIlI' da Lei
subseqüente ao presente, conforme determina
Terceira da Clárrsui'r
no 1,1,.LCI7 , de 06 de abril cie 2005, a Subcláusula
Publico de saurje da
citava do Protocolo cle Intenções do consórcio

MicnorregiãodeCratoe/emespecial,oart'20eSS'doEstatutod;l

presentes, restando denionstradc
Entidade. Devidamente qualificados os
da pres"n;* BsljniãÜ'
que todos os Entes consorciados foram notificados
(a) Prefeito (a) do Municíplo de
habilitou-se como candidato à eleição o
a regularidade do
campos sales, MOESIO LOIOLA DE MELO" observada
dos arts' 11 usque 2A do
processo eleitoral de acordo com a disciplina
(a)
por unanimidade' o (a) Prefeito
eleito,
declarado
foi
Consorcial,
Estatuto
(a)
LOioLA DE MELo' passanclo o
cto iutunicípio de campos saies, MOESIO

mesmo(a),naocasião,aserempossado(a)naPresidênciadoConsorcio'
a presente reunião, pelo que eu'
Nacja mais havendo a tratar, encerrou-se
/'
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BASTOS
RAIMUNDO JQSE
\, ARRUDA
I

Secretário àtâ'suf,o"

-

SESA

ANrÔ)ho RosENo FILHO
Prefeitd de Antonina do Norte

IS SAMUEL.ÉRTiRT
Prefeito de Assaré

MOESIO LOIOLA DE MELO
Prefeito de Campos Sales

RANCIS

ALDO SAMPAIO
Olinda

GILVANDA TENORIO DE ALENCAR RODRIGUES
Prefeita de Potengi, em exercício

