
 

 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONDER – CONSÓRCIO 

INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

ATA Nº 02/2021 DE 01 (PRIMEIRO) DE MARÇO DE 2021 

Ao primeiro dia do mês de março de dois mil e vinte e um, as 14h00min (quatorze) horas, conforme 

disposto no Edital de Convocação nº 002/2021, o prefeito de Guarujá do Sul e presidente do 

Consórcio Claudio Junior Weschenfelder, fez a abertura da assembleia extraordinária conforme 

disposto no edital convocação, de forma eletrônica através do grupo do whatsapp dos prefeitos 

consorciados. Inicialmente, através de manifestação no grupo de whatsapp dos prefeitos do 

CONDER, o presidente fez uma breve explanação da pauta da assembleia exclusiva para a 

aprovação de contratação de novo funcionário para assumir o cargo de Assessor de Secretaria, ante 

o pedido de exoneração da funcionária Lilian Bernardi Tomazelli, tendo sido então apresentado o 

nome da Sra. Paula Roberta Bacin para ocupar a vaga e solicitado a manifestação dos prefeitos 

sobre a concordância ou não da contratação do nome indicado, cuja manifestação deveria se dar 

até as 18:00 horas daquele dia, também mediante manifestação de cada um dos prefeitos do citado 

grupo de whastapp. Durante o período aberto para votação votaram favorável a contratação da 

Sra. Paula Roberta Bacin para assumir o cargo de Assessora de Secretária os seguintes Prefeitos 

dos Municípios consorciados: ANCHIETA Prefeito Ivan Canci, BANDEIRANTE Prefeito Celso 

Biegelmeier, BARRA BONITA Prefeito Agnaldo Derez, BELMONTE Prefeito Jair Antonio 

Giumbeli, DESCANSO Prefeito Sadi Inácio Bonamigo, DIONISIO CERQUEIRA Prefeito 

Thiago Goncalves Gnoatto, GUARACIABA Prefeito Vandecir Dorigon, GUARUJÁ DO SUL 

Prefeito Claudio Junior Weschenfelder, IPORÃ DO OESTE Prefeito Adélio Marx,  

ITAPIRANGA Prefeito Alexandre Ribas, MARAVILHA Prefeito Sandro Donati, MONDAÍ 

Prefeito Valdir Rubert, PALMA SOLA Prefeito Cleomar Mantelli, PRINCESA, Prefeito Edilson 

Volkweis,  SANTA HELENA Prefeito Blasio Ivo Hickmann, SÃO JOÃO DO OESTE Prefeito 

Genésio Anton, SÃO JOSÉ DO CEDRO Prefeito João de Andrade, SÃO MIGUEL DO OESTE 

Prefeito Wilson Trevisan, TUNÁPOLIS Prefeito Marino José Frey. Diante da votação favorável, 

restou então aprovada a contratação da Sra. Paula Roberta Bacin para ocupar o cargo de Assessora 

de Secretaria junto ao CONDER, cuja contratação se dará a contar da próxima segunda feira dia 

08 de março de 2021. Não havendo mais nada a tratar, o presidente, Prefeito Claudio Junior 

Weschenfelder, agradeceu a participação de todos, determinando que fosse lavrada a presente Ata 

que vai assinada por mim e pelo Presidente e pela assessora jurídica do consórcio. Faz parte 

integrante desta ata o histórico de registros feitos no grupo de whatsapp dos prefeitos do 

CONDER constando a convocação para a assembleia geral extraordinária e as manifestações 

realizadas na própria assembleia.  

 

CLAUDIO JUNIOR WESCHENFELDER  

Presidente do CONDER/Prefeito de Guarujá do Sul 

 

JUSSARA SALETE REGINATTO 

Secretária Executiva do CONDER  

 

          ÉDINA GRASIELA TREMEA SPIRONELLO 

         OAB/SC 21.448 - Assessora Jurídica CONDER 



 

 

ANEXO I - ATA Nº 02/2021 DE 01 (PRIMEIRO) DE MARÇO DE 2021 

 

HISTÓRIOS DOS REGISTROS DE WHATSAPP  

GRUPO DE PREFEITOS CONDER 

 

 

 [18:38, 26/02/2021] Presidente CONDER - Cláudio: Vou abordar de forma sucinta uma situação 

que surgiu no CONDER e precisamos resolver de forma emergencial. 

Na semana passada, a Lilian, servidora do Conder, pediu demissão em função de questões pessoais 

e profissionais. 

Ela ocupa o cargo de Assessoria de Secretaria, com carga horária de 40 horas e é responsável pelo 

sistema do compras compartilhadas do Conder, sendo portanto um cargo imprescindível no auxílio 

dos trabalhos para a Jussara, que é a Secretária Executiva do CONDER e ainda responde como 

diretora/coordenadora do Programa de Compras Compartilhadas do Conder. 

A demanda de trabalho estava excessiva diante do aumento de procedimentos de compras 

conjuntas no consórcio e agravada pela situação atípica de oscilação de preços no mercado, 

exigindo frequentes e sucessivas análises de pedidos de reequilíbrios por parte dos fornecedores, 

além dos tradicionais recursos apresentados nos certames que precisam ser julgados e tramitados. 

A situação que já era delicada se torna ainda mais preocupante com a saída de uma servidora que 

já dominava o sistema e conhecia a dinâmica de funcionamento das prefeituras, principalmente 

com os setores de compras e que agora pede demissão. 

No andamento de todos os processos que temos precisamos ocupar o cargo com uma pessoa que 

conheça o setor de compras e licitações e domine facilmente o sistema para garantir a continuidade 

normal dos serviços do CONDER sem gerar transtorno aos municípios no que diz respeito ao 

atendimento dos produtos e serviços contratados pelo consórcio para os nossos municípios. 

Nesse sentido, após a partilha do contexto que vivenciamos e tendo em vista a urgência na 

definição de um substituto para o cargo, estamos convocando uma assembléia extraordinária  para 

a próxima Segunda Feira, dia 01 de Março, às 14 horas, através do nosso grupo do whatsapp, para 

deliberar sobre a contratação de uma pessoa para essa função. 

O cargo a ser preenchido é de Assessoria de Secretaria, com carga horária de 40 horas semanais e 

com vencimento bruto de R$ 2.500,00, sendo de livre indicação, com nomeação feita mediante 

aprovação em assmbleia dos prefeitos, conforme estabelecido no estatuto do Conder. 

[18:39, 26/02/2021] Presidente CONDER - Cláudio: Peço que os prefeitos, inicialmente se 

manifestem no grupo informando o recebimento do edital de convocação, que segue anexo, da 

seguinte forma: 

[18:39, 26/02/2021] Presidente CONDER - Cláudio: Prefeito Claudio - Município de Guarujá do 

Sul, confirmo recebimento do edital de convocação. 



 

 

[18:39, 26/02/2021] Presidente CONDER - Cláudio: A manifestação de confirmação de 

recebimento do edital da assembleia pode ser feita a partir de agora e deve ser feita no máximo até 

instantes antes da Assembléia no dia 01. 

[18:39, 26/02/2021] Presidente CONDER - Cláudio: Para garantir agilidade na tomada de decisão, 

fizemos uma sondagem sobre perfil técnico de profissionais da região que possam atender nossas 

necessidades. A partir desse levantamento, para apresentarmos aos prefeitos uma proposta, 

chegamos ao nome da Paula Bacin. 

[18:40, 26/02/2021] Presidente CONDER - Cláudio: Dados da Paula: Paula Renata Bacin - 

Cursando Gestão Pública - Trabalha como Gerente de Licitações no município de Paraiso e 

também trabalhou como Coordenadora de Licitações e Contratos no Município de Iporã do Oeste 

- Já fez parte da comissão de Licitações do CONDER conhecendo o sistema compartilhado de 

licitações realizado pelo CONDER aos municípios. 

[18:40, 26/02/2021] Presidente CONDER - Cláudio: A indicação do nome da Paula se dá 

exclusivamente levando em consideração critérios técnicos e está sendo feita para garantir a 

celeridade que a decisão requer. 

[18:40, 26/02/2021] Presidente CONDER - Cláudio: Durante o final de semana, além de 

confirmar o recebimento do edital de convocação que será disponibilizado por aqui, nesse grupo, 

os prefeitos podem se manifestar para fazermos o debate sobre o assunto. 

[18:41, 26/02/2021] Presidente CONDER - Cláudio: A votação na segunda feira será pelo grupo 

do Whatsapp, a partir das 14 hs, contando com manifestação pela concordância ou não do 

encaminhamento da contratação. 

[18:41, 26/02/2021] Presidente CONDER - Cláudio: Regulamentamos a votação dessa forma 

sabendo da infinidade de demandas que todos os prefeitos têm. 

[18:41, 26/02/2021] Presidente CONDER - Cláudio: Contamos com a costumeira compreensão 

e parceria de todos. 

[18:41, 26/02/2021] Presidente CONDER - Cláudio: Segue anexo o edital de convocação da 

Aseembleia Geral Extraordinária. 

[18:41, 26/02/2021] Presidente CONDER - Cláudio: Grande abraço... desejo de força e serenidade 

a todos nesse momento delicado que vivemos. 

[18:52, 26/02/2021] Perf Sta Helena - Blasio: Caro Presidente, Prefeito Cláudio confirmo o 

recebimento do edital 

[19:03, 26/02/2021] Pref Tunapolis - Marino: Confirmo ter recebido teor do edital. 

[19:12, 26/02/2021] Pref Barra Bonita - Aguinaldo: Confirmo recebimento do edital. 

[19:34, 26/02/2021] Sadi - Prefeito De Descanso: Confirmo o recebimento 

[19:35, 26/02/2021] Pref SJCedro - João:          

[19:36, 26/02/2021] Edilson - Prefeito Princesa: Confirmo o recebimento do edital 



 

 

[19:38, 26/02/2021] Thiago - Prefeito De Dionísio Cerqueira: Confirmo o recebimento 

[19:40, 26/02/2021] Pref Iporã - Adélio: Boa noite  

Confirmo o recebimento do edital 

[19:53, 26/02/2021] Prefeito Anchieta - Ivan: Prefeito Ivan - Município de Anchieta, confirmo 

recebimento do edital de convocação. 

[19:55, 26/02/2021] Pref Paraiso - Marlene: Boa noite. Confirmo o recebimento do edital 

[20:07, 26/02/2021] Eder_ Sec Bandeirante: Boa noite. Confirmo recebimenro do edital. 

[20:10, 26/02/2021] Pref Belmonte - Jair: Boa noite. Jair Giumbelli prefeito de Belmonte, confirmo 

o recebimento do edital. 

[21:56, 26/02/2021] Pref Gba - Vandecir Durigon: Nego Dorigon Guaraciaba  

Confirma 

[07:48, 27/02/2021] Pref Maravilha - Sandro Donati: Sandro Donati  

Maravilha 

Confirma recebimento Edital 

[08:31, 27/02/2021] Pref Mondai - Dile: Valdir  prefeito de Mondaí.  

Confirmo o recebimento do edital. 

[12:50, 01/03/2021] Presidente CONDER - Cláudio: Boa tarde colegas... 

[12:51, 01/03/2021] Pref SJCedro - João: Boa tarde 

[12:51, 01/03/2021] Presidente CONDER - Cláudio: Peço que que ainda não confirmou o 

recebimento do edital possa se manifestar no grupo até às 14 horas.... 

[12:52, 01/03/2021] Pref SJCedro - João: Eu recebi tbm prefeito Claudinho l 

[13:20, 01/03/2021] Pref Itapiranga - Alexandre: Ok recebido 

[13:36, 01/03/2021] Celso Biegelmeier _ Bandeirante: Ok recebi 

[13:50, 01/03/2021] Pref Gba - Vandecir Durigon: Tem link 

[13:54, 01/03/2021] Presidente CONDER - Cláudio: Colegas a votação será feita por este espaço 

do nosso grupo do Whatsapp, com manifestação de concordância ou não. Tendo em vista que é 

somente um ponto específico de pauta e sabendo da quantidade de demandas dos nossos prefeitos,  

optamos por fazer nesse formato. 

[13:55, 01/03/2021] Presidente CONDER - Cláudio: A manifestação de voto poderá ser feita das 

14 horas às 18 horas. 

[13:56, 01/03/2021] Presidente CONDER - Cláudio: Todas as manifestações serão arquivadas por 

meio de print da tela e embasarão a redação da ata da Assembléia com resultado da votação. 



 

 

[13:58, 01/03/2021] Presidente CONDER - Cláudio: Boa tarde prefeitos e prefeita. 

Dando início à nossa Assembléia Extraordinária, conforme edital de convocação número 02/2021, 

declaro iniciados os trabalhos, apresentando a pauta da reunião de hoje: 

* Contratação de profissional para atuar na função de Assessor de Secretaria, preenchendo o cargo 

que ficou vago após o pedido de demissão apresentado pela servidora ocupante  do cargo até então. 

Sugestão de nome apresentado para a Assembléia de Paula Bacin, sendo que as informações 

relacionadas à experiência profissional já foram repassadas quando do envio de cópia do edital. 

A partir desse momento os prefeitos podem manifestar seu voto. Votando pela concordância ou 

discordância da contratação da Paula Bacin para ocupar junto ao Conder o cargo de Assessor de 

Secretaria. 

1. Concordo. 

2. Não concordo. 

Ficam os prefeitos e a prefeita autorizados a expressarem seu voto. Iniciamos a votação desta 

assembléia nesse momento e encerramos às 18 horas. 

[14:00, 01/03/2021] Prefeito SMO - Wilson Trevisan: Ok 

[14:01, 01/03/2021] Presidente CONDER - Cláudio: Claudio Junior Weschenfelder. Prefeito de 

Guarujá do Sul - Concordo. 

[14:02, 01/03/2021] Pref SJOeste - Genésio: Genesio Marino Anton 

Prefeito de São João do Oeste 

Concordo 

[14:03, 01/03/2021] Pref Barra Bonita - Aguinaldo: Agnaldo Deresz prefeito de Barra Bonita 

concordo 

[14:03, 01/03/2021] Prefeito SMO - Wilson Trevisan: De acordo 

[14:03, 01/03/2021] Pref Iporã - Adélio: Adélio Marx  

Prefeito de Iporã do Oeste  

Concordo... 

[14:03, 01/03/2021] Pref SJCedro - João: Concordo 

[14:03, 01/03/2021] Pref Paraiso - Marlene: Marlene Giacomini Prefeita de Paraiso. Concordo. 

[14:06, 01/03/2021] Perf Sta Helena - Blasio: Blásio Ivo Hickmann Prefeito de Santa Helena SC, 

concordo com a contratação de Paula Bacin para ocupar o cargo de Assessor de Sacretaria do 

Conder 

[14:07, 01/03/2021] Celso Biegelmeier _ Bandeirante: Celso Biegelmeier prefeito de Bandeirante 

concordo 



 

 

[14:21, 01/03/2021] Pref Belmonte - Jair: Jair A. Giumbelli prefeito de Belmonte concordo com a 

contratação 

[14:25, 01/03/2021] Sadi - Prefeito De Descanso: Sadi Inácio Bonamigo prefeito de Descanso . 

[14:25, 01/03/2021] Sadi - Prefeito De Descanso: Concordo 

[14:28, 01/03/2021] Pref Gba - Vandecir Durigon: Ok 

Concordo 

[14:40, 01/03/2021] Pref Mondai - Dile: Valdir Rubert  prefeito de Mondaí.  Concordo com a 

contratação. 

[14:40, 01/03/2021] Thiago - Prefeito De Dionísio Cerqueira: Thyago Gnoatto - Dionisio 

Cerqueira  - concordo com a contratação 

[14:55, 01/03/2021] Pref Palma Sola - Kiko: Prefeito Kiko Mantelli, Palma Sola, concordo      

[14:56, 01/03/2021] Pref Itapiranga - Alexandre: concordo com a contratacao 

[17:06, 01/03/2021] Pref Maravilha - Sandro Donati: Concordo... 

[17:31, 01/03/2021] Prefeito Anchieta - Ivan: Ivan José Canci, Anchieta, Concordo. 

[17:34, 01/03/2021] Pref Tunapolis - Marino: Marino - Tunápolis  concordo com contratação 

[18:40, 01/03/2021] Presidente CONDER - Cláudio: Ok prefeitos. 

[18:40, 01/03/2021] Presidente CONDER - Cláudio: Agradecemos a participação na votação. 

[18:42, 01/03/2021] Presidente CONDER - Cláudio: Vamos proceder com os encaminhamentos 

para a contratação e espero em breve a profissional estar à disposição dos nossos municípios 

somando com a Jussara nas atividades do programa de compras compartilhadas do Conder. 

[18:42, 01/03/2021] Edilson - Prefeito Princesa: Edilson  - Princesa, concordo com a contratação 

[18:47, 01/03/2021] Presidente CONDER - Cláudio: 100% dos prefeitos se manifestaram. 

Obrigado mais uma vez pela prestatividade... seguimos, firmes e focados... 

 


