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ATA Nº 06, DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CONSÓRCIO DA 
REGIAO DO RIO SARGENTE DE INTEGRAÇÃO MUNICIPAL – CRESIM. 

 

Aos trinta dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às quatorze  horas 
e trinta minutos, em segunda convocação, na  sala de reunião da Prefeitura de Saltinho, 
na Rua Álvaro Costa, 545, na cidade de Saltinho, Estado de Santa Catarina, reuniram-
se os Chefes dos Poderes Executivos dos municípios consorciados, quais sejam: Ivan 
josé Canci – Anchieta; Rozane Bortoncelo Moreira – Campo Erê; Edimar Noronha – 
Saltinho , convocação através do Edital 002/2021, publicado no Diário Oficial dos 
Municípios – DOM, Edição 3631, de 24 de setembro de 2021, obedecidas as 
disposições do Protocolo de Intenções e do Estatuto Social do CRESIM, com a seguinte 
ordem do dia: I – Situação Administrativa do Consórcio; II –  Deliberar sobre os 
encaminhamentos que deverão ser tomados em relação a dívida do Município de 
Campo Erê com o CRESIM; III - Avaliar a possibilidade de retorno das atividades em 
grupos dos pacientes do CAPS ou atendimento decentralizados nos municípios; IV – 
Assuntos gerais de interesse dos consorciados. Os trabalhos foram presididos pelo 
Prefeito Municipal de Anchieta, Sr. Ivan José Canci, PRESIDENTE do CRESIM, a quem 
escolheu a mim, Milton Carlos do Nascimento, Secretaria Executivo do Consórcio, para 
auxiliá-lo. O Presidente cumprimentando a todos, dando as boas vindas e iniciou os 
trabalhos, verificando estarem presentes o número mínimo de consorciados para 
realização da Assembleia Geral Extraordinária. Em seguida Passou a palavra ao 
Secretário Executivo do Consórcio que explanou a respeito da situação administrativa 
do consórcio, trazendo as seguintes situações: Que analisando a situação dos 
servidores da Casa Lar, constatou que os contratos temporários dos servidores estão 
vencidos, deverá ser feito os novos contratos, com vencimento até a homologação do 
próximo concurso. Que será realizado o concurso público no dia onze de dezembro de 
dois mil e vinte e um, para preencher os cargos e Cuidador/Educador, Psicóloga(o) e 
Auxiliar de Serviços Gerais. Que os funcionários do CAPS são terceirizados, somente 
a enfermeira que é cedida pelo Município de Campo Erê. Que será aberto processo 
licitatório para contratação de empresa especializada de prestação de serviço 
terceirizado, o contrato atual vencerá no mês de dezembro. Que em reunião com a 
Juiza e a Promotora, reiteraram a preocupação com a segurança da Casa Lar. Que a 
escritura pública do terreno da Casa Lar, para ter o benefício da isenção dos 
emolumentos, será necessário declarar o consorcio de utilidade pública. Que em vinte 
e quatro de agosto do corrente ano, foi realizado reunião com os Secretários de Saúde, 
para tratar do retorno das atividades em grupos dos pacientes do CAPS, como a Nota 
Técnica Conjunta nº 2 (dois) do Estado, autoriza o retorno dos trabalhos em grupo, com 
apenas quatro pacientes, os secretários acharam inviável o retornar dos grupos. Com 
relação a adesão de outros municípios a Casa Lar, será colocado em pauta na próxima 
Assembleia dos Municípios Consorciados, para deliberar a respeito do valor da adesão. 
Passou-se a deliberar sobre a dívida do Município de Campo Erê com o CRESIM, após 
debater, a Assembleia deliberou que vai aguardar a nova manifestação do Ministério 
Público, com relação ao inquérito civil, que tramita na Comarca de Campo Erê. Com 
relação ao retorno das atividades dos grupos de pacientes do CAPS, deverão retornar 
respeitando a Nota Técnica Conjunta nº 002/2021 do Estado de Santa Catarina, 
passando fazer os atendimentos decentralizados, direto nos municípios. Em assuntos 
gerais foi tratado os seguintes assuntos: Que o Consorcio vai buscar uma emenda 
parlamentar, para criar um programa de capacitação e formação dos agricultores dos 
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municípios consorciados. Que em relação ao Programa de Iluminação Pública com 
Led, o projeto gráfico, financeiro e orçamentário já foi cadastrado na Eletrobras. Nada 
mais havendo a tratar, o Presidente agradeceu a presença de todos e deu por 
encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, determinando a mim, Secretário 
Executivo, que lavrasse a presente ata e procedesse a sua publicação no órgão de 
publicação oficial do Consórcio. A presente ata segue assinada por mim, Secretário 
Executivo, pelo Presidente, e pelos demais entes consorciados.  
 


