
ATA Nº 001/2019 – Sananduva  

As quatorze horas do dia onze de março de dois mil e dezenove na cidade de 
Sananduva, reuniram-se os prefeitos integrantes do CIRENOR – Consorcio 
Intermunicipal da Região Nordeste Riograndense. O Presidente Leomar José 
Foscarini deu abertura à assembleia fazendo a leitura do edital 001/2019 que tem 
como pauta os seguintes assuntos: 1 – Apresentação da situação do projeto da Usina 
Asfáltica; 2 – Panorama da compra de medicamentos; 3 – Relatório sobre projeto da 
defesa civil; 4 – Reajuste salarial dos colaboradores; 5 – Orientações do TCE. 6 - 
Assuntos Gerais. Para dar condução a assembleia o Presidente determina ao Diretor 
Executivo do CIRENOR que gerencie os trabalhos da tarde. No assunto um da 
pauta, o Diretor Executivo e o Presidente, apresentam aos prefeitos a situação do 
projeto da usina asfáltica. No assunto dois da pauta o Diretor executivo explica aos 
prefeitos sobre o andamento das aquisições de medicamentos; No assunto três da 
pauta, o Diretor executivo apresenta a assembleia a situação do projeto da defesa 
civil sendo que nos próximos dias será destinado os materiais aos pontos definidos. 
No assunto quatro da pauta é consultada a assembleia sobre o reajuste dos 
colaboradores, sendo a proposta ficar semelhante ao que os municípios estão 
repassando aos seus servidores. A assembleia definiu o reajuste de 4% (quatro por 
cento), passando a vigorar na folha do mês de março do ano de 2019. No assunto 
cinco da pauta o Diretor Executivo apresenta aos prefeitos uma previa do que pode 
o TCE solicitar que o consorcio reveja. No assunto seis da pauta o Presidente coloca 
a palavra a disposição para assuntos gerais. Nada mais tendo a constar lavrou-se a 
ata que vai por mim assinado secretário “ad hoc” Ilton Nunes dos Santos e demais 
assinaturas presentes no livro de presenças da Assembleia Geral do CIRENOR, as 
quais constarão nesta ata quando em reunião posterior. 
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