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Ata da 26ª Reunião Ordinária do CIGA 

No dia treze de abril de dois mil e vinte e um, às 16h00min, atendendo ao Edital de 

Convocação N.º 01/2021, participaram da reunião virtual os membros dos Conselhos 

de Administração e Fiscal do CIGA, representantes das Associações de Municípios, 

servidores do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina – TCE/SC e 

empregados públicos do CIGA, conforme relação anexa à presenta Ata dos 

participantes identificados, bem como demais participantes não identificados. O 

Presidente do CIGA, Prefeito de Campos Novos, Sr. Silvio Alexandre Zancanaro, deu 

boas-vindas a todos e agradeceu a disponibilidade de participação na presente 

reunião com a seguinte Ordem do Dia: 1) Diagnóstico do Tribunal de Contas de Santa 

Catarina sobre a contratação de sistemas de gestão utilizados nas Administrações 

Públicas Municipais de Santa Catarina (LEV 20/80033802); 2) Lançamento do Portal 

de Dados Abertos do CIGA;  e 3) Sistema de Processo Eletrônico (e-CIGA) para as 

Associações de Municípios. O Presidente do CIGA solicitou ao Sr. Nilsom Zanatto, 

Diretor de Informações Estratégicas do TCE/SC, explanação sobre primeiro item da 

ordem do dia, o Levantamento (LEV 20/80033802) realizado pelo TCE/SC referente 

à contratação de sistemas de gestão utilizados nas administrações públicas 

municipais catarinenses. O Sr. Nilsom Zanatto agradeceu a oportunidade e iniciou 

sua fala explicando como funcionam os levantamentos realizados pelo TCE/SC, os 

quais servem para verificar se há necessidade e/ou se é viável a realização de um 

procedimento de fiscalização específico, ou seja, não se trata de um processo dentro 

do TCE/SC e, por isso, não possuem nomeação de responsáveis, partes e/ou 

aplicação de multas. O Levantamento em tela foi levado pelo TCE/SC ao 

conhecimento das Associações de Municípios, CIGA e FECAM, entidades que 

trabalham a questão de TI nos municípios, a fim de iniciar conversas e buscar, de 

forma conjunta, por meio da estruturação de um grupo de trabalho, soluções para 

as contratações de TI no âmbito municipal catarinense. Ao término da explanação do 

Sr. Nilsom Zanatto, o Presidente do CIGA retomou a palavra e elogiou a preocupação 

do TCE/SC pelo presente assunto e deixou a palavra em aberto para os demais 

membros do TCE/SC participantes da reunião, caso desejassem comentar mais 

algum aspecto sobre o assunto. Na sequência, o Sr. Cristiano Francis Matos de 

Macedo, Coordenador de Fiscalização de Tecnologia da Informação do TCE/SC, iniciou 

sua fala enfatizando que, embora a principal função do Tribunal seja a fiscalização, 

há a função orientativa e que, futuramente, com todo o aprendizado do TCE/SC 

objetiva-se a geração de orientações no formato de guia. Ainda, ressaltou que a 

proposta para estruturação de grupo de trabalho é no sentido do TCE/SC colaborar 

e resolver, na origem, os problemas de contratações na área de TI. Ato contínuo, o 

Sr. Rafael Maia Pinto, Auditor Fiscal de Controle Externo do TCE/SC, iniciou sua fala 



comentando que os sistemas de gestão vão muito além da questão meramente 

tecnológica, pois estão inseridos dentro de todo o contexto municipal e são cruciais 

para a execução das políticas públicas. Acerca do levantamento realizado, o Sr. Rafael 

M. Pinto pontuou alguns aspectos identificados: concentração de mercado das 

empresas fornecedoras de sistemas de gestão em SC (oligopólio); não é possível 

afirmar que a satisfação dos municípios pelos serviços é total; o conhecimento acerca 

das soluções disponibilizadas, principalmente nos municípios de pequeno porte, é 

inferior ao detido pela contratada; e risco de perpetuidade no fornecimento dos 

sistemas. Por fim, reiterou a importância da união de esforços entre TCE/SC, 

Associações de Municípios, CIGA e FECAM para melhorar o cenário relacionado aos 

sistemas de gestão. O Sr. Silvio Alexandre Zancanaro, Presidente do CIGA, 

agradeceu aos Srs. Cristiano e Rafael do TCE/SC e comentou, na sua visão como 

Prefeito, de que há uma dependência dos municípios em relação às empresas 

fornecedoras dos sistemas e que o apoio do TCE/SC nesse processo é importante, 

bem como reiterou que o CIGA está à disposição. Na sequência, o Diretor Executivo 

do CIGA, enfatizou que o Levantamento realizado pelo TCE/SC foi levado ao 

conhecimento de cada uma das Associações de Municípios e agradeceu, mais uma 

vez, ao Sr. Nilsom Zanatto pela participação e informações repassadas na presente 

reunião. Ato contínuo, o Prefeito de São Martinho e Primeiro Secretário do CIGA, Sr. 

Robson J. Back, o qual foi Presidente do CIGA nos exercícios de 2019 e 2020, 

comentou sobre a importância dos sistemas de gestão para a administração 

municipal e que, provavelmente, o desenvolvimento de sistemas para atender a 

iniciativa pública tende a ser mais complexo do que para a iniciativa privada, mas 

que isso não deve impedir que os gestores exijam o melhor atendimento possível e 

mencionou, inclusive, que o município de São Martinho está migrando para uma 

solução em nuvem, bem como parabenizou todos os envolvidos no projeto liderado 

pelo TCE/SC. O Presidente do CIGA, Sr. Silvio Alexandre Zancanaro, agradeceu a 

participação do Prefeito Robson J. Back na presente reunião e o excelente trabalho 

realizado enquanto Presidente do CIGA. O Sr. Nilsom Zanatto pediu a palavra para 

agradecer o convite de participação na presente reunião e reiterou o pedido para 

nomeação de membros para constituição do grupo de trabalho que, juntamente com 

o TCE/SC sempre à disposição, identifique melhor os problemas, complementando o 

levantamento realizado pelo Tribunal, visando a construção de soluções em conjunto. 

Ato contínuo, o Presidente do CIGA seguiu para o segundo item da pauta: 

Lançamento do Portal de Dados Abertos do CIGA. Logo, o Sr. Silvio Alexandre 

Zancanaro explicou que o referido Portal é uma ferramenta que possui como principal 

base de dados o DOM/SC e o intuito é tornar ainda mais transparente o acesso à 

informação. Na sequência, O Presidente do CIGA pediu ao Diretor do CIGA que 



prosseguisse com a explanação acerca do referido Portal. O Sr. Gilsoni L. Albino 

iniciou sua fala agradecendo a participação do Sr. Lauri Nora, que atua na parte de 

tecnologia da Associação dos Municípios do Meio Oeste Catarinense – AMMOC e 

representa o Colegiado de Tecnologia, reforçou a atuação e sucesso do CIGA devido 

ao trabalho em parceria com as Associações de Municípios, e agradeceu, também, a 

participação da Sra. Juliana P. H. Demarchi, Diretora da Associação dos Municípios 

do Vale do Itapocu – AMVALI e coordenadora dos Secretários Executivos. Ato 

contínuo, o Diretor do CIGA explicou que o Portal de Dados Abertos não utiliza 

nenhuma informação nova, mas que representa o atendimento de uma exigência 

legal da Lei de Acesso à Informação que exige que o dado seja robotizado, ou seja, 

trata-se de uma nova ferramenta relacionada ao DOM/SC que permite realizar o 

acesso aos dados de forma mais automatizada.  Logo, o Sr. Gilsoni L. Albino 

demonstrou o acesso e consulta ao Portal CIGA Dados e comentou que, a partir dessa 

implementação, o DOM/SC cumpre a totalidade de requisitos exigidos pelo TCE/SC 

para os diários oficiais eletrônicos. O Presidente do CIGA retomou a palavra e 

comentou que o CIGA possui diversas ferramentas que os gestores municipais ainda 

não possuem conhecimento pleno, por isso é muito importante a presença dos 

representantes das associações de municipais na presente reunião a fim de tentar 

levar ao conhecimento de todos os gestores as soluções disponibilizadas pelo CIGA 

aos municípios consorciados. O Diretor Executivo do CIGA seguiu para exposição do 

último item da ordem do dia: Sistema de Processo Eletrônico (e-CIGA) para as 

Associações de Municípios. O Sr. Gilsoni L. Albino comentou que, historicamente, as 

soluções do CIGA são disponibilizadas às associações de municípios, sendo que o e-

CIGA está disponível sem custos para as associações que desejarem implementar o 

sistema. Ato contínuo, explanou acerca das vantagens na utilização de um sistema 

de processo eletrônico e comentou sobre o impacto do novo e-Sfinge nos municípios, 

e que o e-CIGA poderá contribuir nessa nova dinâmica para utilização de serviços 

eletrônicos. Logo, o Diretor do CIGA convidou os presentes para participarem da 

apresentação do e-CIGA agendada para o dia 23 de abril de 2021 no período das 10h 

às 12h. Na sequência, a Sra. Juliana P. H. Demarchi, Diretora da AMVALI, agradeceu, 

em nome de todos os secretários executivos das associações de municípios, pelo 

convite de participação na presente reunião, enfatizando a importância da união 

entre as entidades municipalistas. Logo, o Sr. Walter Manfroi, Secretário Executivo 

da AMURES, pediu a palavra e reiterou a disponibilidade da AMURES para o CIGA. 

Ainda, o Secretário Executivo da AMURES informou que irão implementar o e-CIGA, 

comentando da facilidade que será alcançada na obtenção de assinaturas do 

Presidente da Associação nos documentos, por exemplo. Por fim, nada mais a ser 

discutido e delibetrado, o Presidente do CIGA e Prefeito de Campos Novos/SC, Sr. 



Silvio Alexandre Zancanaro, retomou a palavra e reiterou à Sra. Juliana P. H. 

Demarchi para que fique à vontade para encaminhar pautas ao CIGA que sejam de 

interesse dos prefeitos. Por fim, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada 

a presente reunião. Eu, Robson Jean Back, Primeiro Secretário do CIGA e 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 do CIGA, Sr. 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  
  Primeiro Secretário do CIGA                                 Presidente do CIGA 
  Prefeito de São Martinho/SC                           Prefeito de Campos Novos/SC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO À ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA 

 

Relação dos participantes da Reunião Virtual:  
Nome  Cargo/Função Município/Entidade 

Silvio Alexandre 
Zancanaro 

Prefeito e Presidente CIGA Campos Novos-SC 

Robson Jean Back  
Prefeito e Primeiro Secretário 

CIGA 
São Martinho-SC 

Jorge Luiz Koch Prefeito e Presidente AMREC Orleans-SC 

Jair Giumbelli 
Prefeito e Conselheiro Fiscal 

CIGA 
Belmonte-SC 

Gilsoni Lunardi Albino Diretor Executivo CIGA 

Nilsom Zanatto 
Diretor de Informações 

Estratégicas 
TCE/SC 

Cristiano Francis Matos 
de Macedo 

Coordenador de Fiscalização 
de Tecnologia da Informação  

TCE/SC 

Rafael Maia Pinto 
Auditor Fiscal de Controle 

Externo 
TCE/SC 

Anderson Bendik do 
Amarante 

Técnico Informática AMURES 

Francisco Valdeci de 
Almeida 

Secretário Executivo AMERIOS 

Paulo Roberto Tschumi Secretário Executivo AMAVI 
José Rafael Corrêa Secretário Executivo AMMVI 
Solange do Amaral 
Müller 

Secretária Executiva AMNOROESTE 

Lauri Nora Técnico Informática AMMOC 
Luciano Angonese Secretário Executivo AMPLASC 
Juliana P. H. Demarchi Diretora Executiva AMVALI 

Gilberto Brasil 
Diretor Administrativo e 

Financeiro 
GRANFPOLIS 

Francisco Cavichioli Webdesigner AMAVI 
Vanderlei Picinini Contador AMAUC 
Walter Manfroi Secretário Executivo AMURES 
Roberto Kurtz Pereira Secretário Executivo AMAUC 
Hélio Daniel Costa Secretário Executivo AMPLANORTE 
Celso Heidemann Diretor Executivo AMUREL 
Morciel Araújo Faraum Secretário Executivo AMOSC 
Luciano Deon Assessor Tributário AMOSC 

Morgana Arent Michels 
Bagini 

Gerente Diretor de 
Informações Estratégicas 

Administrativa 
CIGA 

Renato Gonzalez Ramão Técnico em T.I. CIGA 
Denis Evangelista 
Sanches 

Analista de Sistemas CIGA 

Cristiana Pereira Salazar Assistente Administrativa CIGA 



Bruno Renan Gelako 
Santos 

Analista de Sistemas CIGA 

Henrique Pereira 
Machado 

Controlador Interno CIGA 

Emerson Adriano Moraes 
Catarina 

Gerente de T.I. CIGA 
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