
ATA Nº 003/2021 – Sananduva  

As quatorze horas do dia vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte um, na cidade de 
Sananduva, reuniram-se os prefeitos integrantes do CIRENOR – Consorcio 
Intermunicipal da Região Nordeste Riograndense. O Presidente Ulisses Cecchin, deu 
abertura aos trabalhos fazendo a leitura do edital 002/2021 que tem como pauta os 
seguintes assuntos: 1 - Informes acerca do projeto da Usina asfáltica; 2- Projeto de 
credenciamento de pessoas jurídicas para Licenciadores ambientais e execução de 
projetos de licenciamento ambiental de cascalheiras e pedreiras. 3- Projeto iluminação 
pública com LED; 4- Projeto Inspeção Sanitária. 5- Projeto Consulta Popular; 6 - 
Assuntos Gerais (visita CIGRES – Consorcio Intermunicipal de gerenciamento de 
resíduos Sólidos; Parceria com CIGA Florianópolis). O presidente passou a palavra 
ao Diretor Executivo, Ilton Nunes dos Santos que passou a conduzir a reunião. No 
assunto um da pauta, o Diretor Executivo apresenta as atualizações sobre o projeto 
as Usina Asfaltica. No assunto dois da pauta o Diretor Executivo apresenta aos 
prefeitos a proposta de abertura de edital de credenciamento de pessoas jurídicas 
para Licenciadores ambientais e execução de projetos de licenciamento ambiental de 
cascalheiras e pedreiras. Levantado os valores e discutido com os envolvidos na área 
ambiental, sugere que se acatado o projeto, sejam os seguintes valores definidos no 
edital: Atividades de Licenciador municipal ambiental de atividade de impacto local - 
R$ 60,00 por hora; Elaboração de projeto para licenciamento ambiental de cascalheira 
(projeto completo, LP, LI e LO) e autorização da ANM - R$ 3.200,00 por cascalheira; 
Renovação de Licença de Operação - R$ 1.800,00 por cascalheira; Elaboração de 
documentação para licença ambiental com registro de extração já existente na ANM - 
R$ 1.800,00 por cascalheira R$ 1.800,00 por cascalheira R$ 1.800,00 por cascalheira; 
Elaboração de documentação para registro de extração na ANM com licença 
ambiental já existente - R$ 1.500,00 por cascalheira; Documentação para aumento de 
poligonal da ANM e ampliação das poligonais do licenciamento ambiental - R$ 
3.000,00 por cascalheira; Assessoria ambiental a prefeitura com visitas semestrais a 
cascalheiras e responsabilidade técnica pela execução da lavra e elaboração do 
relatório anual de lavra (RAL) - R$ 400,00 por cascalheiras; Certificado de registro 
para detonação para pedreiras - R$ 3.000,00 por pedreira; A assembleia aprova por 
unanimidade a criação do programa e aprova os valores a serem executados pelo 
CIRENOR. No assunto três da pauta o Diretor Executivo apresenta a possibilidade 
de fazer pregão junto com o COMAJA, para isso a assembleia precisa autorizar o 
contrato de adesão com aquele ente. O Diretor Executivo explica a necessidade dos 
municípios reverem as Leis de taxas de Iluminação Pública. A assembleia aprova a 
realização de convenio com o COMAJA para o edital. Aprova que despesas com essa 
finalidade sejam utilizados os recursos do fundo de reserva. No assunto quatro da 
pauta o Diretor Executivo explica sobre o andamento do projeto da inspeção sanitária, 
fala da necessidade de contratar veterinária para atender o projeto. (credenciamento 
no MAPA, conversar com municípios, normativas, projeto consulta popular, visita a 
outros consórcios). A proposta seria contratar 4 horas semanais uma empresa que 
esteja credenciada e pagar com fundo de reserva. Os prefeitos autorizam que seja 
dado o prosseguimento ao projeto e aprovam por unanimidade a utilização do recurso 
para esse fim. No assunto cinco da pauta o Diretor Executivo explica aos prefeitos 
sobre a apresentação do projeto da Consulta Popular 2020 que tem por objetivo a 
aquisição de veículos e equipamentos para as equipes de inspeção sanitária. No 
assunto seis da pauta o Diretor Executivo explica aos prefeitos que outros consórcios 
do RS adotaram a cobrança de percentual sobre a fatura dos serviços para ajudar no 
custeio das ações do CIRENOR. Os prefeitos autorizam a proceder da mesma forma 



e por unanimidade aprovam o percentual de 1% (um por cento) a ser retido como taxa 
de serviço o qual será depositado na conta manutenção do CIRENOR e anualmente 
prestado conta a essa assembleia. Também solicita aos presentes a aprovação de 
publicação de resolução regrando a exigência de Atestado junto ao CIRENOR de que 
empresas de medicamentos estejam em dia com as entregas para poderem participar 
das licitações. O Diretor explica que tal possibilidade é respaldado pela lei 13.303/16 
e a assembleia aprova por unanimidade. Na sequência apresenta aos prefeitos uma 
tabela de valores retirada do site do TCE, com os gastos com resíduos sólidos 
domésticos, e propõe uma vista ao CIGRES - Consorcio Intermunicipal de 
gerenciamento de resíduos Sólidos na cidade de Seberi. Em contato com aquele 
consorcio, os mesmos já se prontificaram em receber um grupo da nossa região para 
ver o trabalho consorciado nessa área. Ficou definido que o CIRENOR agendará o 
dia e através do WhatsApp organizará o grupo que irá visita-los. Na sequencia o 
Diretor Executivo voltou a comentar sobre a parceria com o CIGA, consorcio de 
municípios de SC que possui várias ferramentas para ajudar na administração dos 
municípios. Na sequencia o Presidente falou sobre a viagem a Capital Federal onde 
protocolou vários ofícios solicitando recursos para projetos do CIRENOR, agradeceu 
a participação e deu por encerrada a reunião. Nada mais tendo a constar lavrou-se a 
ata que vai por mim assinada, secretário “ad hoc” Ilton Nunes dos Santos e demais 
presentes. 
 
 


