
ATA Nº 004/2022 – Sananduva  

As quatorze horas do dia onze de março de dois mil e vinte e dois, 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 003/2022 que tem como pauta os 
seguintes assuntos: 1) Inclusão de serviços na área da saúde no Edital de Chamamento 
Público de Credenciamento nº 0001/2018 para pessoa jurídica; 2) Publicação de Edital 
de Chamamento Público de Credenciamento para pessoa jurídica na área da Assistência 
Social; 3) Encaminhamentos referente ao projeto da Usina Asfáltica; 4) 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 apresenta 
aos prefeitos a necessidade da inclusão dos seguintes serviços na área da saúde no 
Edital de Chamamento Público de Credenciamento nº 001/2018 para pessoa jurídica: 
ASSISTENTE SOCIAL - contratação máxima de 150 horas mensais – R$ 31,47 a hora 
trabalhada; ODONTOLOGO(A) – R$ 45,26 a hora trabalhada; AUXILIAR EM SAUDE 
BUCAL – R$ 9,74 a hora trabalhada; FONOAUDIOLOGO(A) – R$ 27,50 a hora 
trabalhada; FISIOTERAPEUTA – R$ 15,40 a hora trabalhada; MÉDICO ESPECIALISTA 
- média de 25min a 30min por consulta (mesmas especialidades citadas no edital, com 
exceção a Especializada – Clinico Geral) – R$ 275,00 a hora trabalhada e alteração do 
valor da HORA CLINICO GERAL A SER REALIZADA NOS POSTOS DE SAUDE, 
passando a ser R$ 90,00. Aprovado por unanimidade. No assunto dois da pauta a 
Diretora Executiva apresenta aos prefeitos a proposta de abertura de Edital de 
Chamamento Público de Credenciamento para pessoa jurídica na área da Assistência 
Social, visando abranger mais uma área de grande importância para os municípios. 
Sugere que se acatado o projeto, sejam os seguintes valores definidos no edital: 
ASSISTENTE SOCIAL - contratação máxima de 150 horas mensais – R$ 31,47 a hora 
trabalhada; SERVIÇO DE PSICOLOGIA – HORA TRABALHADA - R$ 26,95. A 
assembleia aprova por unanimidade a publicação do edital e aprova os valores a serem 
executados pelo CIRENOR. No assunto três da pauta a Diretora Executiva relatou os 
trabalhos dos últimos dias na Usina Asfáltica, falando sobre a usinagem feita para o 
município de Tapejara e operação tapa-buracos nos municípios de Santa Cecilia do Sul, 
Sananduva, São João da Urtiga e São José do ouro. Também solicitou que os municípios 
interessados solicitem o serviço de usinagem até o dia 21 de março de 2022 para que o 
CIRENOR consiga fazer a programação das próximas usinagens. De acordo com a ata 
001/2020 será necessário que os municípios efetuem o pagamento do desembolso de 
contrapartida, sendo que será encaminhado cálculo atualizado conforme ata referida. A 
diretoria executiva explanou sobre a necessidade de projeto e execução da cobertura da 
Usina Asfáltica e solicitou a autorização para firmar contrato de locação com a empresa 
Serralheria G.M. LTDA - ME para ampliação do espaço da Usina Asfáltica num montante 
de um salário mínimo mensal. Foi aprovada por unanimidade todos os assuntos 
explanados acima; No assunto quarto da pauta, conforme orientação da Receita 
Estadual em decorrência de instrução normativa e portaria emitida pelo Estado a 
inscrição estadual foi baixada não sendo possível emitir nota fiscal, está sendo 
trabalhado pra regularizar a situação.  Na sequência o presidente agradeceu a 
participação e deu por encerrada a reunião. Nada mais tendo a constar lavrou-se a ata 
que vai por mim assinada, secretária “ad hoc” Mariana Gomes Vedana e demais 
presentes. 
 
 


