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Despesa: 3.3.90.3000 – Material de Consumo.

Assinatura: 29 de agosto de 2019.

RESUMO DO CONTRATO 015/2019
Publicação Nº 222728

RESUMO CONTRATO Nº015/2019.
CONTRATANTE: CONSÓRCIO PÚBLICO RIO GUANDU.

CONTRATADO: NILSON DÍDIMO MOREIRA – EPP.

OBJETO: contratação de empresa para aquisição de material de expediente para atender as necessidades do Consórcio 
Público Rio Guandu, para o exercício de 2019.

Valor global: R$ 670,80 (seiscentos e setenta reais e oitenta centavos).

Vigência: 31 de dezembro de 2019.

Despesa: 3.3.90.3000 – Material de Consumo.

Assinatura: 29 de agosto de 2019.

Corsórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional Sustentável do 
Extremo Norte Capixaba - PRODNORTE

ATA_ASSEMBLEIA_GERAL_ORDINÁRIA_AGOSTO_2019
Publicação Nº 222843

Ata da Assembleia Geral Ordinária– Orçamento 2020 - 28 de agosto de 2019

Aos 28 dias do mês de agosto de 2019, às treze horas, na sede do Prodnorte, situada à rua Herildo Santos Alves, 658- 
Centro, Pinheiros– ES, teve início a Assembleia Geral Ordinária do Consórcio Público Prodnorte, com a seguinte pauta: 1 
– Orçamento para 2020; 2 – Votação da resolução para criação de Câmaras Técnicas; 3. Votação da Resolução do Progra-
ma de Voluntariado, 4. Parceria com a ESESP, 5. Ofício aos municípios da região Noroeste para integração ao consórcio, 
6. Ofício ao IFES para oferta de cursos de pós-graduação, 7. Junção dos consórcios PRODNORTE/CONORTE, 8. Discussão 
sobre a implantação do Serviço de Inspeção Municipal – SIM, 9. Explanação sobre emendas parlamentares, 10. Explana-
ção sobre processos eletrônicos “Sistema Prefeitura Sem Papel”, 11. Discussão sobre a disponibilidade da CEASA Norte 
para o consórcio. 12. Outros assuntos . O presidente, Bruno Teófilo Araújo, verificou que estavam presentes sete dos doze 
municípios, a saber: Pedro Canário, Bruno Teófilo Araújo, o próprio presidente; Pinheiros, Arnóbio Pinheiro; Montanha, 
Iracy Baltar, Mucurici, Dr. Osvaldo de Oliveira; Boa Esperança, Lauro Vieira e Conceição da Barra, Francisco Bernhard Ver-
vloet. O prefeito de Vila Pavão Irineu Wutke encaminhou seu vice-prefeito José Wilson. Havendo quórum suficiente, deu 
por aberta a Assembléia Geral Ordinária, solicitou ao secretário executivo Mervaldo de Oliveira Faria que fizesse a leitura 
da pauta. Logo após a leitura com os itens supra mencionados, o prefeito de Conceição da Barra, Francisco Bernhard Ver-
vloet, solicitou uma inversão na ordem da pauta para que os representantes da vice-governadoria do estado fizessem a 
apresentação do Programa Agenda Mulher, o que foi acatado por todos. A apresentação foi feita pela senhora Maraney 
Lopes Araújo, assessora Especial da Vice-governadora. Terminada a apresentação, o Secretário Executivo Mervaldo de 
Oliveira Faria sugeriu que o Programa fosse incluído na Câmara Técnica de Assistência Social do PRODNORTE, o presiden-
te colocou em discussão a proposta que foi aceita por todos. O Gerente de Projetos Ronaldo Lubiana, também solicitou a 
possibilidade para que os representantes da empresa Ágape também fossem ouvidos antes das deliberações de pauta, 
consultada a assembléia foi, também acatada a sugestão e foi dada a palavra ao senhor Aldair Oswaldo Evald, represen-
tante da empresa Ágape, que discorreu sobre o Sistema “Prefeitura Sem Papel” e a implantação do sistema no PRODNOR-
TE, em parceria, sem custos. Antes de entrar na pauta foi apresentada ao presidente uma procuração do prefeito de Vila 
Pavão Irineu Wutke nomeando seu vice-prefeito, José Wilson para representá-lo nesta assembléia. Todos de acordo. O 
presidente então passou ao primeiro ponto de pauta que foi o orçamento do consórcio para 2020. A proposta apresentada 
pelo contador Pablo Bredoff, foi manter o mesmo orçamento de 2019, criando apenas mais uma rubrica para possíveis 
convênios. Colocada a proposta em discussão, a mesma foi aprovada por todos os presentes. O segundo ponto de pauta 
foi a resolução que cria as câmara técnicas, o Advogado e Gerente de Projetos Ronaldo Lubiana fez a apresentação da 
minuta. Posta em discussão, o prefeito de Conceição da Barra Francisco Vervloet sugeriu a inclusão da Câmara Técnica de 
Desenvolvimento Regional. Acatada a emenda, a resolução foi aprovada. O terceiro ponto de pauta foi a criação do Pro-
grama do voluntariado, após discussão a resolução foi aprovada por todos. Quarto ponto foi a assinatura do termo de 
parceria com a ESESP, o gerente de projetos Ronaldo Lubiana explicou que não foi possível a vinda dos representantes da 


