
ATA Nº 001/2021 – Sananduva  

As nove horas do dia dois de janeiro de dois mil e vinte um, por videoconferência em 
função da pandemia do COVID 19, reuniram-se os prefeitos integrantes do CIRENOR 
– Consorcio Intermunicipal da Região Nordeste Riograndense. O Diretor Executivo, 
Ilton Nunes dos Santos deu abertura à assembleia fazendo a leitura do edital 006/2020 
que tem como pauta os seguintes assuntos: 1 - Prestação de contas do ano de 2020; 
2 - Informação sobre projetos em andamento; 3 - Eleição e posse de nova Diretoria. 4 
– Alteração Estatutária; 5 - Assuntos Gerais. O diretor explica aos participantes que 
em virtude do termino do mandato do presidente como prefeito, o mesmo não 
responde pelo CIRENOR no momento. No assunto um da pauta, o Diretor Executivo, 
juntamente com as Diretoras Marlene e Débora apresentam um relatório das ações 
desenvolvidas no ano de 2020. No assunto dois da pauta é apresentado a 
assembleia os projetos que serão desenvolvidos no ano de 2021, bem como os que 
estão em andamento. No assunto três da pauta o diretor coloca uma proposta de 
diretoria para concorrer a eleição do CIRENOR para gestão 2021/2022, sendo a 
seguinte: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - Presidente Senhor ULISSES 
CECCHIN, Prefeito municipal de IBIAÇÁ; Vice-Presidente Senhor ALCIR GRISON 

Prefeito Municipal de MACHADINHO, Tesoureiro Senhor LEOMAR JOSÉ 
FOSCARINI, Prefeito municipal de SANANDUVA e Secretário Senhor GENES 
JACINTO MOTERLE RIBEIRO, Prefeito municipal de PAIM FILHO. O CONSELHO 
FISCAL fica assim composto: Membros Titulares: Senhor EDUARDO PICOLOTTO 
Prefeito Municipal de AGUA SANTA; Senhor LUIZ ANGELO DEON Prefeito de 
CACIQUE DOBLE e Senhor ALDIR ZANELLA SILVA Prefeito Municipal de 
BARRACÃO; Membros Suplentes: Senhor DOUGLAS ROSSONI Prefeito Municipal 
de IBIRAIARAS e Senhor EUCLIDES JOÃO MUTERLE Prefeito Municipal de 
MAXIMILIANO DE ALMEIDA. Houve a manifestação de vários prefeitos e 
posteriormente a assembleia aprova por unanimidade, na sequencia o diretor 
executivo declarou eleita e empossada a nova diretoria. No assunto quatro da pauta 
o diretor apresenta a assembleia a necessidade de alteração estatutária no que se 
refere ao artigo 13, na carga horária do farmacêutico. Explica que no documento 
consta 20 horas e que não se consegue contratar profissional que venha trabalhar no 
CIRENOR por esse período de horas. Solicita a possibilidade de alterar para 40 horas. 
A assembleia aprova por unanimidade. No assunto quinto da pauta passou a 
palavra ao Presidente eleito que agradece a confiança depositada e conclama aos 
prefeitos a defenderem o CIRENOR ainda mais, pois nos próximos anos novos 
projetos estarão sendo desenvolvidos. Nada mais tendo a constar lavrou-se a ata que 
vai por mim assinada, secretário “ad hoc” Ilton Nunes dos Santos nesse momento e 
demais assim que possível. 
 


