
ATA Nº 004/2020 – Sananduva  

As quatorze horas do dia dois de junho de dois mil e vinte na cidade de Sananduva, 
reuniram-se os prefeitos integrantes do CIRENOR – Consorcio Intermunicipal da 
Região Nordeste Riograndense. O Presidente Leomar José Foscarini deu abertura à 
assembleia fazendo a leitura do edital 002/2020 que tem como pauta os seguintes 
assuntos: 1 – Afastamento dos integrantes da atual diretoria que irão concorrer as 
próximas eleições; 2 – Indicação de servidor para responder pela tesouraria; 3 -Posse 
de nova Diretoria. 4 - Assuntos Gerais. Para dar condução a assembleia o Presidente 
determina ao Diretor Executivo do CIRENOR que gerencie os trabalhos da tarde. No 
assunto um da pauta, o Diretor Executivo explica aos prefeitos a necessidade de 
afastamento da diretoria do CIRENOR com base na Lei Complementar 64/90. Os 
integrantes: LEOMAR JOSÉ FOSCARINI, Prefeito municipal de Sananduva; VILMAR 
MEROTO Prefeito municipal de Tapejara, GUSTAVO BONOTO, Prefeito municipal de 
Lagoa Vermelha; EDIVAN FORTUNA Prefeito Municipal de Cacique Doble; DIRLEI 
BERNARDI DOS SANTOS Prefeita de Maximiliano de Almeida; ALDIR ZANELLA DA 
SILVA Prefeito Municipal de Barracão; IVETE BEATRIZ ZAMARCHI LUCHEZI 
Prefeita Municipal de Ibiraiaras e ARMANDO DUPONT Prefeito Municipal de São 
João da Urtiga, solicitaram renúncia de seus cargos para concorrer as eleições de 
2020. Sendo mantido na diretoria o Senhor JACIR MIORANDO que passa a partir de 
04 de junho de 2020 exercer o cargo de PRESIDENTE DO CIRENOR. Aprovado pela 
assembleia os afastamentos e a indicação a presidência. No assunto dois da pauta 
o Diretor executivo coloca o assunto a assembleia sobre a necessidade de indicação 
de um servidor para assinar como Tesoureiro no período de 04 de junho de 2020 a 31 
de dezembro de 2020. A assembleia delega essa atribuição a Servidora LENARA 
BASSOLI SEGATTO que a partir de então assinará os documentos relativos a 
tesouraria. No assunto três da pauta, a assembleia dá posse ao novo Presidente do 
CIRENOR, Senhos Jacir Miorando, o qual passa a administrar o consorcio até a data 
de 31 de dezembro de 2020.. No assunto quatro da pauta o ex-Presidente senhor 
Leomar Foscarini agradece a parceria desenvolvida na gestão, agradeceu pelo voto 
de confiança a ele atribuída para estar a frente do CIRENOR nesse período e 
conclama aos prefeitos a defenderem o CIRENOR ainda mais, no período vindouro e 
o apoio ao novo presidente. O Presidente que agora assume, senhor Jacir Miorando, 
agradece a confiança pela assembleia a ele atribuída e se compromete a dar 
seguimento aos projetos iniciados no CIRENOR. Nada mais tendo a constar lavrou-
se a ata que vai por mim assinada, secretário “ad hoc” Ilton Nunes dos Santos e 
demais presentes  


