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Ata da 26ª Assembleia Geral Ordinária 

No dia dezenove de janeiro de dois mil e vinte e um, atendendo ao Edital de 

Convocação Nº 05/2020, houve a primeira convocação às 13h00min, sendo iniciada 

em segunda convocação às 13h30min  a sessão da Assembleia do CIGA de forma 

semipresencial (presencial e virtual), transmitida do Hotel Faial - Sala Arquipélago - 

Rua Felipe Schmidt, 603 - Centro, Florianópolis/SC por meio do aplicativo Teams 

(sala virtual), conforme assinaturas constantes na lista de presença e participantes 

presentes na sala virtual. O Sr. Gilsoni Lunardi Albino, Diretor Executivo do CIGA, 

iniciou a apresentação dando boa tarde a todos, agradecendo a presença de todos e 

à FECAM – Federação Catarinense de Municípios - pela disponibilização do espaço. 

Em seguida, passou a palavra ao Presidente do CIGA e prefeito de São 

Martinho/SC, Sr. Robson Jean Back. O Presidente do CIGA cumprimentou a todos e 

solicitou explicação dos procedimentos para o registro dos votos na presente 

Assembleia. O Sr. Gilsoni explicou que a Assembleia, aberta às 15h do dia 12 de 

janeiro de 2021, permitiu o registro de votos por meio do envio de cédula de 

votação, devidamente assinada, ao e-mail do CIGA, até as 12h da presente data, 

sendo que os consorciados que não manifestaram seu voto por cédula de votação 

poderiam votar no decorrer da presente sessão, presencialmente ou pela sala 

virtual.  Dessa forma, consta anexo à presenta Ata a relação de municípios 

consorciados que participaram e votaram na presente Assembleia. O Sr. Robson J. 

Back tomou a palavra e apresentou a seguinte Ordem do Dia: 1) Apreciação e 

deliberação do Relatório de Atividades 2020; 2) Apreciação e deliberação da 

Prestação de Contas do Exercício de 2020; 3) Apreciação e deliberação do Plano de 

Trabalho para 2021; e 4) Eleição e posse dos Conselhos de Administração e Fiscal 

do CIGA para o Exercício de 2021. Ato contínuo, o Presidente do CIGA enfatizou 

que o CIGA possui 293 consorciados dos 295 municípios catarinenses, bem como 

possui mais 30 municípios consorciados fora do Estado de Santa Catarina. Logo, 

solicitou que o Sr. Gilsoni L. Albino apresentasse as principais soluções do CIGA. 

Então, o Sr. Gilsoni apresentou, brevemente, as soluções do CIGA, iniciando pelo 

Diário Oficial dos Municípios, ressaltando que o sistema também é utilizado pelos 

municípios do Estado Espírito Santo, que possuem um diário próprio em parceria 

com a Associação dos Municípios do Espírito Santo – AMUNES, bem como 

informando que houve aperfeiçoamentos na solução no decorrer de 2020, as quais 

contribuíram para conferir agilidade e flexibilidade na utilização da ferramenta. 

Além do CIGA Diário (DOM/SC e DOM/ES), apresentou as outras soluções que 

auxiliam e complementam a Gestão Tributária dos municípios: CIGA Simples, CIGA 

CIM (processo de abertura de empresas), CIGA Nota (emissão e gestão de notas 

fiscais de serviços eletrônicas) e o CIGA Coletor de Dados. Na sequência, comentou 

do sistema para as Câmaras de Vereadores, denominado CIGA Câmara, por meio 



 

do qual é disponibilizado um pacote de soluções completo para atender a Câmara 

Municipal. Outras soluções do CIGA disponibilizadas em 2020 aos consorciados 

foram: CIGA Obras (Gestão de Obras), CIGA Sinfat (Licenciamento Ambiental 

Municipal), CIGA Geo, CIGA Cartão, Portal de Boas Práticas e CIGA Educação 

(suporte para adoção de ferramentas voltadas à educação). No exercício de 2020, 

as seguintes ações foram destacadas: criação do Portal COVID19.leis.sc.gov.br, 

local de centralização de atos relacionados à Covid-19, no qual foram reunidas as 

publicações de vários órgãos públicos de diferentes esferas (municipal, estadual e 

federal). O Sr. Robson J. Back enfatizou o auxílio do referido Portal aos prefeitos, 

dada a insegurança provocada pela pandemia, de forma que os gestores puderam 

utilizar o portal para acompanhamento dos atos oficiais emitidos por outras 

entidades. Retomando a palavra, o Diretor Executivo do CIGA apresentou a 

ferramenta de autopublicação do CIGA Diário, lançada ao final de 2020 e que 

permite aos entes publicarem os seus atos no horário em que for necessário, em 

qualquer dia da semana no período entre 7h e 21h, desde que haja assinatura do 

ato com certificado digital ICP-Brasil. Ainda, enfatizou que em 2020 não houve 

edições do DOM/SC em apenas 16 dias. O Presidente do CIGA também destacou a 

economia estimada em 2020 aos municípios que publicam no do DOM/SC, a qual 

foi de aproximadamente 67 milhões de reais, sendo a principal solução do CIGA. 

Outra ação destacada foi a disponibilização do módulo CIGA Geo – Saúde, sem 

custos aos municípios catarinenses, que consiste numa solução para controle de 

endemias, inicialmente disponibilizado com foco na Covid-19, mas que permite o 

monitoramento de outras endemias. O CIGA Educação, programa Educação 

Conectada, conforme apresentado pelo Presidente, Sr. Robson J. Back, em 2020 

concentrou ações voltadas à educação remota, por meio da disponibilização do 

domínio nomedomunicípio.edu.sc.gov.br, sendo que 72 municípios foram 

habilitados para poderem utilizar o pacote gratuito de ferramentas de educação do 

Google. Outras ações destacadas de 2020 foram a versão nova do CIGA Câmara e 

o lançamento do Sistema de Processo Eletrônico - e-CIGA 2.0. Ainda, o Presidente 

do CIGA, em relação à solução de processo eletrônico, destacou a cooperação 

firmada em 2019 com o TCDF – Tribunal de Contas do Distrito Federal, que 

disponibilizou o seu sistema para o CIGA,  que serviu de base para o 

desenvolvimento do novo e-CIGA, bem como ressaltou a importância dos 

municípios terem seus documentos disponíveis no formato digital, de forma que 

podem ser acessados a qualquer momento de qualquer lugar. Ato contínuo, o 

Presidente colocou em votação o item referente à apreciação e deliberação do 

relatório de atividades do CIGA de 2020, sendo aprovado por unanimidade. Logo, o 

Diretor Executivo do CIGA prosseguiu com a apresentação da Prestação de Contas 

do Exercício de 2020, iniciando sua fala com agradecimentos aos Conselheiros 

Fiscais que aprovaram as contas do CIGA de 2020. Ato contínuo, foram expostos os 



 

seguintes saldos do CIGA referentes ao fechamento do Exercício de 2020: saldo 

bancário de R$ 2.233.833,32 (dois milhões, duzentos e trinta e três mil, oitocentos 

e trinta e três reais e trinta e dois centavos); Patrimônio de R$ 3.820.750,25 (três 

milhões, oitocentos e vinte mil, setecentos e cinquenta reais e vinte e cinco 

centavos); Superavit Orçamentário de R$ 276.220,59 (duzentos e setenta e seis 

mil, duzentos e vinte reais e cinquenta e nove centavos); Superavit Financeiro de 

R$ 277.852,93 (duzentos e setenta e sete mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e 

noventa e três centavos); Receitas de R$ 4.507.450,30 (quatro milhões, 

quinhentos e sete mil, quatrocentos e cinquenta reais e trinta centavos); Despesas 

de R$ 4.231.229,71 (quatro milhões, duzentos e trinta e um mil, duzentos e vinte e 

nove reais e setenta e um centavos). O Presidente do CIGA reforçou que não há 

aumento real nos valores dos serviços do CIGA há 7 anos, bem como nos últimos 4 

anos não houve nem o reajuste pela inflação. Ainda, destacou que a sede do CIGA 

está totalmente quitada. Por fim, retomando a palavra, o Sr. Gilsoni destacou a 

transparência e a conformidade das prestações de contas junto aos órgãos de 

controle. Ato contínuo, o Sr. Robson J. Back colocou em discussão e votação a 

Prestação de Contas do CIGA do Exercício de 2020, sendo aprovada por 

unanimidade. Logo, prosseguiu-se ao próximo item da Ordem do Dia referente à 

apreciação e deliberação do Plano de Trabalho do CIGA para o Exercício de 2021. O 

Diretor Executivo iniciou a apresentação do Plano de Trabalho informando que o 

Plano de Trabalho abrange os grandes projetos previstos para 2021, sendo que as 

demais atividades e projetos menores serão continuados no decorrer do ano. Os 

projetos grandes, com impacto maior, elencados para 2021 foram: Contratação de 

plataforma de capacitação e reuniões; Disponibilizar o e-CIGA para utilização dos 

municípios; Integrar o CIGA Obras com o novo e-sfinge do TCE-SC; Ferramenta 

para Compilação de leis; Disponibilizar uma solução de ferramentas de inteligência 

de dados; Lançar novo edital de chamamento de boas práticas dos municípios; e 

Contratar ferramenta integrada de Telemedicina. Ato contínuo, o Sr. Robson J. Back 

colocou em discussão e votação o Plano de Trabalho do CIGA para o Exercício de 

2021, o qual foi aprovado por unanimidade. Na sequência, houve a assinatura do 

Termo de Cooperação firmado entre CIGA e CINCATARINA, o qual foi assinado pelo 

prefeito de Videira, Sr. Dorival Carlos Borga, representando o CINCATARINA e pelo 

prefeito de São Martinho/SC e Presidente do CIGA, Sr. Robson J. Back. O Objeto do 

instrumento é a cooperação técnica entre os partícipes, visando desenvolver 

sistemas e soluções tecnológicas para utilização exclusiva no atendimento de 

programas, projetos e atividades nas áreas de atuação governamental dos 

consórcios públicos, sendo parte do objeto o desenvolvimento de sistemas de 

processo administrativo eletrônico, consulta de CNPJ, consulta de documentos de 

habilitação de empresas participantes de licitações, banco de preços e cadastro 

unificado de fornecedores. Logo, o Sr. Gilsoni L. Albino retomou a palavra e 



 

explicou a necessidade de emissão de certificados não ICP-Brasil pelo CIGA, pois 

para alguns tipos de assinaturas de documentos eletrônicos é possível e são aceitos 

certificados não ICP-Brasil. Diferentemente de senha, esclareceu o Diretor 

Executivo do CIGA, os certificados digitais asseguram a não reciprocidade entre 

outros itens de segurança, tornando-os mais confiáveis que a utilização apenas de 

login e senha, por exemplo. Para tanto, o CIGA precisará contratar uma solução 

com número ilimitado de emissões de cerificados, já que o projeto do e-Ciga e do 

Diário Oficial dos Municípios consumirão milhares destes certificados. O 

investimento previsto na referida contratação é de R$ 28.000,00 (vinte e oito mil 

reais) por ano, de forma que não haverá repasse desse custo aos municípios. O 

Presidente Robson J. Back reafirmou a importância da assinatura digital, sendo que 

a contratação foi aprovada por unanimidade pelos presentes na sessão presencial e 

virtual. Por fim, prosseguiu-se para o último item da Ordem do Dia: Eleição e posse 

dos Conselhos de Administração e Fiscal do CIGA para o Exercício de 2021. O Sr. 

Gilsoni L. Albino ressaltou que a chapa foi sugerida pelo Conselho e que os 

candidatos interessados tinham até o dia 07 de janeiro de 2021 para manifestar 

interesse na participação, de forma que resultou a seguinte composição da chapa:  

MUNICÍPIO NOME PREFEITO CANDIDATO CARGO 

Campos Novos Silvio Alexandre Zancanaro Presidente 

Nova Veneza Rogério José Frigo Primeiro Vice-Presidente 

Agrolândia José Constante Segundo Vice-Presidente 

São Martinho Robson Jean Back Primeiro Secretário 

São Joaquim Giovani Nunes Segundo Secretário 

Belmonte Jair Antonio Giumbelli Conselheiro Fiscal 

Cordilheira Alta Clodoaldo Briancini Conselheiro Fiscal 

Massaranduba Armindo Sesar Tassi Conselheiro Fiscal 

Riqueza Renaldo Mueller Conselheiro Fiscal 

Pomerode Ércio Kriek Conselheiro Fiscal 

Quilombo Silvano de Pariz Conselheiro Fiscal 

 

Ato contínuo, o Presidente do CIGA colocou em discussão e votação a chapa 

proposta, a qual foi aprovada por unanimidade. Na sequência, os presentes 

aclamaram os novos membros dos Conselhos eleitos, sendo assim devidamente 

empossados os prefeitos dos Conselhos de Administração e Fiscal do CIGA para o 

Exercício de 2021. O prefeito Robson J. Back agradeceu a parceria e o aprendizado 

adquirido nos 2 anos em que exerceu a função de Presidente do CIGA, ainda, 

agradeceu toda a equipe do CIGA pelo empenho. O Sr. Robson J. Back ressaltou a 

importância do CIGA e da tecnologia para os entes consorciados, especialmente 

neste ano de pandemia. Logo, a palavra foi concedida ao Presidente eleito, Sr. 



 

Silvio Alexandre Zancanaro, prefeito de Campos Novos/SC, o qual cumprimentou a 

todos e agradeceu ao Sr. Robson J. Back pela sua passagem no CIGA com 

empenho e dedicação. O prefeito Silvio A. Zancanaro também parabenizou os 

colaboradores do CIGA pelo comprometimento pela causa do Consórcio, e destacou 

a importância de ter a extensão do Poder Executivo junto com o CIGA para ajudar o 

desenvolvimento da gestão do município e, possivelmente, a qualidade de vida dos 

munícipes. Ainda, agradeceu a todos os membros dos Conselhos do CIGA pelo 

apoio, que neste ano de 2021 darão sequência aos projetos já encaminhados e às 

novas decisões. Por fim, o Sr. Robson J. Back, não havendo nada mais a ser 

deliberado, deu por encerrada a Assembleia.  Eu, Robson Jean Back, Presidente do 

CIGA e Primeiro Secretário eleito do CIGA, Prefeito do Município de São 

Martinho/SC, lavrei a presente Ata, em conformidade com o disposto no artigo 21 

do Contrato de Consórcio Público do CIGA, a qual segue assinada por mim, bem 

como pelo Presidente eleito do CIGA para o exercício 2021, o Senhor Silvio 

Alexandre Zancanaro, Prefeito de Campos Novos/SC, devendo-se publicar na 

imprensa oficial do CIGA, o Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina 

(DOM/SC), como condição de eficácia e validade, nos termos do art. 51 do Contrato 

de Consórcio Público e do art. 37 do Estatuto deste Consórcio Público. 

 

  

       ROBSON JEAN BACK                             SILVIO ALEXANDRE ZANCANARO 
 Presidente e Primeiro     Presidente do CIGA eleito 

     Secretário eleito do CIGA                                 Prefeito de Campos Novos/SC 
    Prefeito de São Martinho/SC 
                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO À ATA DE ASSEMBLEIA GERAL 

Relação dos votos válidos registrados na cédula de votação: 
Município Prefeito 

Massaranduba/SC Armindo Sesar Tassi 
Alto Bela Vista/SC Elton Mattes 
Campo Novos/SC Silvio Alexandre Zancanaro 
Catanduvas/SC Dorival Ribeiro dos Santos 
Botuverá/SC Alcir Merizio 
Cunha Porã/SC Luzia Iliane Vacarin 
Ibirama/SC Adriano Poffo 
Pomerode/SC Ércio Kriek 
Novo Horizonte/SC Vanderlei Sanagiotto 
Abdon Batista/SC Jadir Luiz de Souza 
Guabiruba/SC Valmir Zirke 
Marema/SC Mauri Dal Bello 
Curitibanos/SC Kleberson Luciano Lima 

 

Relação de participantes com direito a voto na Sessão Presencial: 
Município Cargo/Função Nome 

Iomerê/SC Prefeita Luci Peretti 
São Martinho/SC Prefeito Robson Jean Back 
Campos Novos/SC Prefeito Silvio Alexandre Zancanaro 
Tangará/SC Prefeito Aldair Biasiolo 
São Bonifácio/SC Prefeito Laurino Peters 
Videira/SC Prefeito Dorival Carlos Borga 
Celso Ramos/SC Prefeito Luizangelo Grassi 
Frei Rogério/SC Prefeito Jair da Silva Ribeiro 
Piratuba/SC Vice-Prefeito Vanderlei Weber 
Ibicaré/SC Prefeito Gianfranco Volpato 
 

Relação dos participantes com direito a voto na Sala Virtual (simultâneo à 
sessão presencial):  

Município Cargo/Função Nome 
Guabiruba/SC Prefeito Valmir Zirke 
Armazém/SC Prefeito Luiz Paulo Rodrigues Mendes 
Nova Veneza/SC Prefeito Rogério José Frigo 
Siderópolis/SC Prefeito Angelo Franqui Salvaro 
Alto Bela Vista/SC Prefeito Elton Mattes 
Capivari de Baixo/SC Gestora Municipal de 

Convênios/Representante 
do Prefeito 

Camila Aguiar Macalossi 

Bom Retiro/SC Prefeito Albino Gonçalves Padilha 
Caçador/SC Prefeito em Exercício Alencar Mendes 
Pomerode/SC Prefeito Ércio Kriek 
Herval d’Oeste/SC Prefeito Mauro Sergio Martini 

Ponte Alta do Norte/SC Prefeito Ari Alves Wolinger 
Lages/SC Prefeito Antonio Ceron 
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