
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO PÚBLICO 
PRODNORTE 22 DE JUNHO DE 2020 

 

Aos vinte e dois dias do mês do junho de 2020, reuniram, por 
videoconferência, os prefeitos que compõem o consórcio público PRDNORTE, 
às 16 horas foi verificado que ainda havia quórum, às 16 horas e trinta minutos 
iniciou-se a reunião com o número de prefeitos presentes, estavam o presidente 
Bruno Araújo, prefeito de Pedro Canário, a prefeita de Montanha, Iracy Baltar, o 
prefeito de Mucurici Osvaldo Fernandes para discutirem e deliberarem a 
seguinte ORDEM DIA: 1) Atividades desenvolvidas pelo consórcio; 2) Prestação 
de Contas 2019; 3)Compras coletivas –  Proposta da Prefeita Iracy Baltar 
4)Assuntos Gerais. O presidente passou a palavra ao Secretário Executivo, 
Mervaldo de Oliveira Faria que fez uma explanação das ações desenvolvidas 
pelo PRODNORTE, convidou a gerente Margarida que explanou sobre a 
atividade de licenciamento ambiental e sobre a nova legislação de Liberdade 
Econômica, onde os municípios precisam regulamentar sua legislação, 
adequando à nova lei federal. O Veterinário Fabiano falou sobre as dificuldades 
que está enfrentando para a implantação do SIM visto que, com a pandemia está 
tendo restrições nas visitas aos municípios. Mervaldo falou ainda sobre a 
necessidade da fusão PRODNORTE/CONORTE, visto que o consórcio se 
inscreveu no edital do Caixa Econômica Federal para captação de recursos que 
visa a implementação da destinação final de resíduos sólidos urbanos. Passando 
para o segundo ponto da pauta, o contador Pablo Vandelrey fez a prestação de 
contas referente ao ano de 2019, que foi aprovada pelos presentes. Pablo ainda 
falou na dificuldade que os prefeitos estão tendo de fazer os repasses, devido a 
diminuição da receita e que o prefeito Lauro, de Boa Esperança já havia 
pleiteado uma redução no repasse de 2020. O presidente Bruno propôs que 
fosse levantado a previsão de gasto até dezembro, dividir o valor dos repasses 
dos municípios em três parcelas e a possibilidade de isentar a última parcela. O 
contador Pablo falou que, contabilmente seria possível e se comprometeu em 
fazer os cálculos, a sugestão foi aprovada por todos presentes. No terceiro ponto 
de pauta a prefeita Iracy declinou da ideia de compras coletivas, visto as 
dificuldades do momento. Os prefeitos presentes fizeram suas ponderações e 
discussões. Nada mais havendo a tratar o presidente encerrou a reunião e eu 
Mervaldo de Oliveira Faria, lavrei a presente ata que vai assinada por mim e pelo 
presidente. 
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