
ATA Nº 007/2019 – Sananduva  

As quatorze horas do dia vinte e cinco de outubro do ano 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 007/2019 que tem 
como pauta os seguintes assuntos: 01) Apreciação sobre valores de serviços do edital 
de chamamento público 01/2019 que trata de CREDENCIAMENTO DE PESSOAS 
JURÍDICAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO INDUSTRIAL E 
SANITÁRIA DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. 02) Apreciação sobre valores de 
serviços do edital de chamamento público 01/2018 que trata de CREDENCIAMENTO 
DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE. 03) Atualização sobre projeto de 
Iluminação Pública; 04) Atualização sobre projeto da Usina asfáltica; 05) Atualização 
sobre projeto da defesa civil;. 06) 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 explica aos Prefeitos que 
convocou a empresa credenciada para uma reunião sobre o valor da hora paga pelo 
CIRENOR numa tentativa de baixar, e a representante explicou que o valor acordado 
é o mínimo que a mesma pode praticar, em função de vários fatores. A assembleia 
optou por redução para R$ 100,00 a hora; No assunto dois da pauta a necessidade 
de atualização de valores do anexo do edital de credenciamento no exame CA 15.3, 
o qual passa a ser executado pelo valor de R$ 55,00 e, no exame CA 19.9, o qual 
passa a ser executado pelo valor de R$ 55,00. A assembleia aprova as transações 
propostas; No assunto três da pauta o Diretor executivo explica sobre o andamento 
do projeto de iluminação pública em parceria com o COMAJA; No assunto quatro da 
pauta o Diretor e o Presidente do CIRENOR atualizam as informações sobre o projeto 
da Usina Asfáltica; No assunto cinco da pauta o Diretor executivo explica o 
envolvimento do CRENOR no desastre de Lagoa Vermelha ocorrido no dia 17 de 
outubro e propõe a assembleia algumas alterações no projeto. Uma delas é que o 
CIRENOR adquira mais lonas do que telhas. Outra é que em virtude do grande 
número de material entregue ao município de Lagoa vermelha, o pagamento possa 
ser em material e não somente em valor como anteriormente proposta. A assembleia 
aprova as transações propostas. No assunto seis da pauta, O diretor solicita 
apreciação dos prefeitos sobre a missão técnica e apresenta o resultado da visita ao 
CISGA de Garibaldi. A assembleia aprova a possibilidade de termo de cooperação 
com o Consorcio CIGA de Florianópolis e autoriza a prosseguir com os 
encaminhamentos necessários. O Presidente concedeu a palavra aos prefeitos para 
manifestações. Nada mais tendo a constar lavrou-se a ata que vai por mim assinada, 
secretário “ad hoc” Ilton Nunes dos Santos e demais. 

 


