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Ata da Assembleia Geral Ordinária– Orçamento 2021 - 30 de setembro de 

2020 

Aos trinta dias do mês de setembro de 2020, às nove 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, por videoconferência, com a seguinte pauta: 

1º – Contingenciamento no Orçamento para 2020; 2º – Orçamento para 2021. 3º - 

Aprovação do Estatuto do Consórcio; 4º. Outros assuntos. O presidente, Bruno Teófilo 

Araújo, verificou que estavam presentes, em segunda chamada, cinco dos doze 

municípios, a saber: Pedro Canário, Bruno Teófilo Araújo, o próprio presidente; Jonias 

Dionísio Santos, vice-prefeito de Conceição da Barra, Elias D’al Col, prefeito de 

Ecoporanga e Mário Sérgio Lubiana, prefeito de Nova Venécia e o prefeito de Vila Pavão 

Irineu Wutke. Havendo quórum suficiente, deu por aberta a Assembleia 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. Primeiro Ponto de Pauta 1º: Em 

discussão a proposta de contingenciamento do Orçamento de 2020, foi dada a palavra ao 

contador Pablo Bredoff que explanou a inviabilidade do contingenciamento para 2020 

pois teria que fazer modificações nos contratos de rateio e inviabilizaria a contabilidade, 

todos concordaram em deixar como se encontra o orçamento do ano em curso. 2º ponto 

discursão do Orçamento para 2021, a proposta foi que se mantivesse o mesmo orçamento 

de 2020, sem discussão foi aprovada por todos. 3º Ponto de pauta foi a aprovação do 

Estatuto do PRODNORTE, que foi apresentado pelo Advogado Wanderson Lourenço, 

sendo aprovado por todos. 4º ponto de pauta o secretário Mervaldo apresentou uma 

sugestão do Conselho Fiscal para que as reuniões daquele conselho fossem 

quadrimestrais e, para que não onerasse os cofres do consórcio fosse feita uma redução 

no Geton de R$ 300,00 (trezentos Reais) pra R$ 200,00 (duzentos Reais) para o próximo 

ano. O que foi aprovado por todos. Vencidos todos os pontos da pauta, o presidente do 

Conselho de Administração, determinou o encerramento dos trabalhos e a lavratura da 

ata. E, eu, Mervaldo de Oliveira Faria, Secretário Executivo do Consórcio, secretariando 
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esta reunião, lavrei a presente ata que segue assinada pelo presidente e por mim, não 

sendo possível o acompanhamento da lista de presenças, visto que a reunião se deu de 

forma virtual por videoconferência. 

Pinheiros /ES, 30 de setembro de 2020. 

 

 

Bruno Teófilo Araújo – Presidente 

 

 

Mervaldo de Oliveira Faria - Secretário Executivo 

 


