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prefeitos. Passando para a segunda pauta, o Sr. Presidente colocou em discussão os seguintes Projetos de Resolução:
07/2022, no qual dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial e suplementar no orçamento vigente, com o objetivo
de incluir os serviços que serão geridos do Município de Paraíso; 08/2022, no qual dispõe sobre a abertura de crédito
adicional especial e suplementar no orçamento vigente, com o objetivo de incluir os serviços que serão geridos do Município
de Catiguá; 09/2022, no qual dispõe sobre a alteração da Resolução nº 02, de 01 de dezembro de 2017; 10/2022, no qual
dispõe sobre a abertura de credito adicional especial e suplementar no orçamento vigente; 11/2022, no qual dispõe sobre a
abertura de crédito adicional especial e suplementar no orçamento vigente, com o objetivo de incluir os serviços do CAPS –
Centro de Atenção Psicossocial dos municípios de Itajobi, Marapoama e Elisiario . Não havendo nada mais a tratar, deu por
encerrada à presente Assembleia. Eu, Viviane C. Palma, _______________________ mandei lavrar a presente Ata que
após lida e aprovada será assinada por mim juntamente com o Sr. Presidente.

VIVIANE CRISTINA PALMA
Diretora Administrativa

CASSIO ROBERTO BERTELLI
Presidente

PORTARIA Nº. 09 DE 31 DE MARÇO DE 2.022
Que convoca candidatos aprovados no Processo Seletivo disciplinado
pelo Edital nº 01/2018, de 10 de setembro de 2018.

CASSIO ROBERTO BERTELLI, Presidente do CONSIRC – CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE
SAÚDE DE CATANDUVA, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas por Lei, em cumprimento às
disposições do Protocolo de Intenções, do Contrato de Consórcio Público e do Estatuto do CONSIRC;
RESOLVE:
Art. 1º. Ficam convocados os candidatos abaixo relacionados, aprovados no Processo Seletivo
disciplinado pelo Edital nº 01/2018, de 10/09/2018, homologado em 11/12/2018, a comparecerem na sede do
CONSIRC – CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DE CATANDUVA, sito à Rua
Maranhão, nº. 1426, Centro, Município de Catanduva, no prazo de até 15 (quinze) dias corridos a contar da data de
publicação desta Portaria no horário de expediente do administrativo, podendo ser prorrogado por igual período
mediante solicitação formal apresentada pelo candidato, entregarem os documentos de habilitação exigidos no Edital
01/2018 e Portaria nº 17/2018, para os devidos fins.
Parágrafo único. Após a entrega dos documentos de que trata este artigo, os candidatos serão
submetidos a exame médico e psicológico através de médico designado pelo CONSIRC.
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Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação
Catanduva, 31 de março de 2022.

Cassio Roberto Bertelli
Presidente
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