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As quatorze horas do dia oito de julho de dois mil e vinte e dois, na cidade de 

Sananduva, reuniram-se os prefeitos integrantes do CIRENOR – Consórcio 
Intermunicipal da Região Nordeste Riograndense. O Presidente Ulisses Cecchin, deu 
abertura aos trabalhos fazendo a leitura do edital 005/2022 que tem como pauta os 
seguintes assuntos: 1) Redução de valores referente ao exame de PET CT Oncológico; 
2)Andamento da Usina de asfalto;  3) Memorando circular nº 33/2022; 4) Dificuldades na 
aquisição de medicamentos;5) Assuntos Gerais. O Presidente passou a palavra para a 
Diretora Executiva Mariana Gomes Vedana que passou a conduzir a reunião. No 
assunto um da pauta, a Diretora Executiva apresentou a proposta de redução de 
valores referente ao exame PET CT Oncológico encaminhada pela empresa credenciada 
Clínica Radiológica da Cidade de Passo Fundo LTDA, onde o exame passa do valor de 
dois mil e setecentos reais para dois mil e quatrocentos reais. Assim sendo, após as 
explanações devidas o assunto foi encaminhado para votação tendo sido aprovado por 
unanimidade. No assunto dois da pauta a Diretora Executiva explanou o andamento 
das atividades da usina de asfalto, relatando que houve um reajuste na tabela de valores, 
que está sendo providenciada a cobertura da usina e que o próximo município em que o 
serviço de usinagem será prestado será Maximiliano de Almeida. Solicitado apoio dos 
prefeitos quanto a cedência de caminhões para municípios que estejam usinando, visto 
que foi tentado por diversas oportunidades contratar empresas que pudessem prestar 
este serviço, porém sem sucesso. No assunto três da pauta a Diretora Executiva 
repassou a dificuldade na aquisição de alguns medicamentos, relatando que as 
empresas que tem apresentado atrasos na entrega estão sendo regularmente 
notificadas e multadas. Contudo, a dificuldade na aquisição é decorrente de problemas 
de mercado, sendo que eventualmente se os municípios conseguirem comprar em 
menor quantidade e de forma o memorando emitido servirá para respaldar a aquisição. 
No assunto quarto da pauta,  referente a demandas gerais foi apresentado relatório 
sucinto das consultas realizadas pelos clínicos gerais nos municípios, solicitando 
atenção dos mesmos quanto a liberação do número de consultas mensais. Nada mais 
tendo a constar lavrou-se a ata que vai por mim assinada, secretária “ad hoc” Mariana 
Gomes Vedana e demais presentes. 
 
 


