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Assembleia Geral Ordinária CIRSURES de 202í

Aos 9 dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um' às 10h' reuniram-se os

Representantes dos Municípios que integram o consórcio rntermunicipar de Resíduos sólidos

urbanos da Região sul (cIRSURES), juntamente com a equipe técnica deste' Fizeram-se

presentes os senhores Jorge Luiz Koch, presidente do clRsuRES e prefeito dO mUnicípio de

orteans, Agenor Goral, vice-presidente do clRsuRES e prefeito dO MunicÍpio de Morro da

Fumaça, Fernando de Fáveri Marcelino, prefeito do Município de Cocal do Sul, Erik Pereira

Zeferino, vice-prefeito do Município de cocal do sul, José Artur Fernandes' secretário de

administração, representando o Município de Lauro Muller, Adriano Teixeira, vice'prefeito do

Município de siderópolis, valentim AntÔnio cimolin, vice-prefeito do Município de Treviso'

Jair Nandi, prefeito em exercício do município de urussanga, Thiago Maragno Biava, diretor

do CIRSURES, Lindomar Gaciatore Júnior, gerente de projetos do CIRSURES, e Roger

Felipe Concer de Souza, assessor jurídico do CIRSURES. Havendo quórum regimental

qualificado, o Presidente iniciou a sessão saudando os presentes. Na sequência, passada a

patavra ao Diretor, este apresentou a situação financeira global do CIRSURES (conforme

planilhas anexas). Primeiramente, apresentaram-se os saldos em contas bancárias, valores a

receber disposição final de resíduos solidos urbanos, coleta seletiva e produção de asfalto,

além das contas a pagar. lnformou-se que todos os Municípios estão em dia com os

pagamentos ao CIRSURES. Em seguida, o Diretor informou aos presentes que o edital de

Iicitação correspondente ao contrato de repasse no 90216312020/MDR/CAIXA para construção

da nova célula de aterro sanitário do CIRSURES foi novamente publicado, tendo sido

designada a sessão pública para o dia 23 de dezembro de 2021, após o primeiro certame não

ter comparecido interessados na participação. Na sequência, foi passada a palavra para o

Gerente de Projetos do CIRSURES, o qual tratou do tema relacionado às atividades da usina

de asfalto. Primeiramente, informou que o pessoal dedicado ao setor da usina de asfalto

receberá férias coletivas entre os dias 2011212021 a 201112022, permanecendo as atividades

de produção e aplicação de massa asfáltica paralisadas neste período, portanto. Em seguida,

apresentou os quantitativos de prociução de massa asfáltica executada no ano de 2021 e

anteriores. Após, o Gerente de Projetos passou a tratar da programação de produção e

aplicaçâo de asfalto para o ano de 2022. Na oportunidade, relembrou aos Representantes

municipais sobre a importância do planejamentop programação antecipada de cada Município
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ramação, encaminhe esta para a gerência de projetos do CIRSURES

para elaboração de cronograma de trabalho, de modo a viabilizar o atendimento a todos os

Municípios com a maior eficiência possível. Em seguida, passaram-se aos assuntos gerais. De

início, tratou-se sobre a manifestação de interesse privado (MlP). Na oportunidade, o Assessor

Jurídico do CIRSURES lembrou que, dando-se prosseguimento no andamento do "Processo

Administrativo no 112021- Análise de MIP - Manifestação de lnteresse Privado", a apreciação

jurídica acerca do pedido fora apresentada na 3a assembleia geral ordinária do CIRSURES de

2021, e informou que a análise técnica acerca da tecnologia proposta, após a realização de

novos estudos, foi aprimorada, incluindo-se alterações pontuais, tendo sido ambos compilados

no documento "Pareceres e Análises Técnicas Acerca do Requerimento de Autorização de

Manifestação de lnteresse Privado (MlP) - Processo Administrativo CIRSURES no 112021'. O

Assessor Jurídico informou que consta neste documento a análise do pedido à luz das

Resoluções que balizam o procedimento de MIP/PMI no CIRSURES, e demais leis que tratam

do tema. Cientificou que no teor da análise jurídica também foram abordadas as temeridades

e sugestôes acerca do pedido de autorização de MIP nos moldes propostos, de modo a

embasar posterior tomada de decisáo pela presidência do CIRSURES, calcada ou não no

referido parecer. Em seguida, foi entregue a minuta do "Termo de Autorização" ao Presidente

do CIRSURES para análise e tomada de decisão. Na sequência, o Presidente do CIRSURES

expôs que considera necessária a realizaçáo de visita técnica para verificação, análise,

acompanhamento, busca de informações do recém instalado equipamento pela empresa

solicitante da MIP no Município de Papagaios/MG para posterior decisão. O senhor Presidente

determinou a realização de consulta formal ao TCE/SC sobre o procedimento de MIP/PMI. De

outra parte, o Assessor JurÍdico do CIRSURES informou âos presentes que, recentemente, fora

prolatada decisão do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC) acerca da

auditoria realizada no mês de setembro de 2019. Cientificou aos presentes o TCE/SC

determinou adequações administrativas, as quais foram apresentadas na ocasião. Os

Representantes municipais debateram as informações repassadas e sanaram suas dúvidas \\
quanto ao teor da decisão final. O Assessor Jurídico esclareceu que o CIRSURES não é parte lf^Vr'
no processo, ainda que tenha oferecido petição de informações durante o seu andamento 

\\tf,l
como forma de prestar esclarecimentos e demonstrar que iá regularizara algumas I

circunstâncias apuradas durante o andamento processual. O Presidente decidiu pefa nao (l
apresentação de recurso pelo CIRSURES (comp Intelessado) no âmbito dorreferido pro"""rp{Á
Assim, como forma de atender a deterrÍihFo4f ao fcelSc, {s Represeniantes municipahJfiAssim, como forma de atender a deterrfÍihpç{ó do f,CelSC, {s Representantes municipaD N4HfiJk4r#ú

one/Fax: ea 3465-0306 - cir - www.c
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íretomada da realização do concurso público/processo seletivo. Na

ocasião, decidiram pela realização de concurso público para cargos de agente de controle

interno, auxiliar administrativo, auxiliar de serviços gerais, agente de coleta de lixo, motorista

os quais são cargos consolidados no desenvolvimento de atividades do CIRSURES. Em

relação aos cargos de operador de usina de asfalto, auxiliar de usina de asfalto, aplicador de

asfalto, operador de máquinas, rasteleiro e engenheiro civil decidiu-se pela realização de

processo seletivo, visando a temporariedade dos cargos, tendo em vista que até o momento

não há constância e estabilidade quanto ao andamento e continuidade das atividades relativas

ao setor de usina de asfalto. Por último, os Representantes municipais aprovaram a

suplementação orçamentária relativa ao orçamento do aterro sanitário do exercício financeiro

de 2021 para manutenção das despesas. Tocante ao custeio da mão de obra da atividade de

usina de asfalto para o ano de 2022, o Diretor informou que se realizou reavaliação técnica pelo

CIRSURES, na qual considerou adequada a supressão do orçamento, o que implicará na

diminuiçáo de despesas pelos Municípios consorciados. Neste ponto também houve aprovação

pelos Representantes municipais. Esgotada a pauta, o Presidente retomou a palavra e, não

havendo mais quem quisesse manifestar-se, agradeceu a presença de todos, declarou

encerrada a reuniã e solicitou a lavratura da ata, a qual segue assinada por todos os

presentes.

Koch
ES

r Fernandes
Secretárioi AdministraÇão de Lauro Müller
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PAUTA DA 4A ASSEMB LEIA GERAL C'RUSRES - 2021

| - S|TUAÇAO FTNANCETRA ATUAL

!r - AMPLTAçÃO DO ATERRO SANIrÁRO

o Licitação convênio dia 2311212021;

ilr - PRoGRAMAÇÃO DA USINA DE ASFALTO

. Férias coletiva;

o Gronograma de obras 2022;

IV . ASSUNTOS GERAIS

o Aprovação da MlPlPMl;

. Tribunal de Contas;

Processo seletivo/concu rso;
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Urussanga (SC) 09 de dezembro ,Ü,
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f lNAllcElR_A ATUAL - 09112t21

DISPOSIÇÃO F]NAL E COLETA SELETIVA

Cocal do Sul
Lauro [,{üller
lr,4orro dâ Fumaça
Orlêans
Siderópolis
Treviso
Urussanga
Total

SALDO BANCO BRASIL
DESPESAS

R$ 367.692,25
R$ 291.110,33

RECEBER " PRODUçÂo DE ASFALTo VALOR
RS 131.000,00
RS 280.000,00
R$ 4,t1.000,00

R$ 975.101,92
R$ 411.000,00

R$ 782.067,28
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Lauro Muller, 09 de Dezembro 2021

Ao,

CIRSURES.

Sr, Jorge Luiz Koch

Presidente

Urussanga - SC

Assunto: INDICAçÃO DE PREPOSTO

Senhor Presidente,

Por meio do presente, nomeio na qualidade de preposto o Sr. José
Artur Fernandes, brasileiro, casado, inscrito no CPF: 044.522J39-71, com
finalidade de me representar com direito a voto na Assembleia Geral Ordinária

- CIRSURES, que realizar-se-á no dia 09/1212CI21.

PREFEITA DE LAURO MULLER

N'
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NE SAruTA ÇATARIilÂ

de Trevis*MuniçtrêJ

PROCURAÇAO

OUTORGANTE: MUNTCípIO DE TREVISO, pessoa jurídica de direito público, inscrita no

CNPJ sob o no 01 .ffi4.A19l0001-90, com sede à Rua Avenida Professor

José F. Abatti, no 258, Centro, em Treviso, SC, neste ato representado por

seu Prefeito Municipal VALERIO MORETTI, brasileiro, casado, podendo

ser encontrado no endereço supramencionado.

Por este instrumento pafticular de procuração, o infra-assinado, nomeia e constitui seu

procurador VALENTIM ANTONIO CIMOLIM, brasileiro. casado, Vice-Prefeito do

Município de Treviso, portador do CPF sob o no 646.105.869-91, podendo ser

encontrado na Avenida Professor Jose F. Abatti, no 791, Centro, em Treviso, SC a quem

concedo poderes para que, em meu nome, participe da 4u Assembleia Geral Ordinária -
2CI21 , a ser reaiizada em 09 de dezembro de 2A21 às 10:00h no auditorio junto ao aterro

sanitário em Urussanga podendo examinar, discutir e votar.

TREVISO, 0B de dezembro de 2A21.

Av. Prol-. José F. Abatti, 258 T'reviso SC - CEP 88862-000 - CNPJ: 0i.6i4.019/0001-

d
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Fone: (48) 3469 9000 - Fax; (48) 3469 0122 - Ê-mail: preÍ'eituraí@treviso.sc.gov.br - Site: wvÍw.trevis
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