
ATA Nº 002/2021 – Sananduva  

As quatorze horas do dia vinte e dois de janeiro 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 001/2021 que tem como pauta os 
seguintes assuntos: 1) Alteração do anexo I do edital de chamamento público 01/2018 
que trata da contratação de empresas para serviços de saúde. 2) Assuntos Gerais. 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 é apresentado 
aos prefeitos a necessidade de alteração no anexo 01 do edital de Chamamento 
Público 01/2018, sendo a Inclusão dos seguintes serviços e valores: 
FONOAUDIOLOGIA- ESPECIALIZADA AUTISMO- sessão – R$ 50,00; TÉCNICA DE 
ENFERMAGEM hora – R$ 16,80; ENFERMEIRA hora – R$ 36,50. Aprovado por 
unanimidade. No assunto dois da pauta o Diretor executivo e o presidente, explicam 
sobre a reunião que foi realizada na última quarta-feira com o DAER. Para dar 
seguimento a prestação de contas o CIRENOR necessita alocar uma contrapartida de 
R$ 288.000,00. Em acordo, ficou do diretor do DAER verificar com a parte jurídica 
para autorizar o CIRENOR a adquirir uma máquina e pôr como contrapartida. 
Solicitamos autorização da assembleia para utilizar o valor depositado no fundo de 
reserva para realizar esse compromisso e posteriormente decidimos a forma de rateio 
entre os municípios, a assembleia aprova por unanimidade e autoriza a alteração no 
orçamento para que conste rubrica para essa finalidade. Na sequencia 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, secretário “ad hoc” Ilton Nunes dos Santos 
e demais presentes. 
 
 


