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Ata da 31ª Reunião Ordinária do CIGA 

No dia quinze de março de dois mil e vinte e dois, às 15h30min, atendendo ao Edital de 
Convocação N.º 03/2022, participaram da reunião presencial, na sede da Prefeitura de 
Pomerode/SC os seguintes membros dos Conselhos de Administração e Fiscal do CIGA: 
Sr. Silvio Alexandre Zancanaro, Presidente do CIGA e Prefeito de Campos Novos/SC; Sr. 
Ércio Kriek, Vice-Presidente do CIGA e Prefeito de Pomerode/SC; Sr. Bento Silvy, membro 
do Conselho Fiscal do CIGA e Prefeito de Vitor Meireles/SC; Sr. Julcimar Antonio 
Lorenzetti, membro do Conselho Fiscal do CIGA e Prefeito de Santiago do Sul/SC; e os 
seguintes empregados públicos do CIGA: Sr. Gilsoni Lunardi Albino, Diretor Executivo; Sr. 
Eduardo Gonçalves d’Avila Filho, Gerente de TI; e a Sra. Morgana Arent Michels Bagini, 
Gerente Administrativa.  Ainda, os seguintes Prefeitos participaram da reunião de forma 
remota: Sr. Robson Jean Back, Primeiro Secretário do CIGA e Prefeito de São Martinho/SC 
e o Sr. Jair Antônio Giumbelli, membro do Conselho Fiscal do CIGA e Prefeito de 
Belmonte/SC. O Presidente do CIGA, Sr. Silvio Alexandre Zancanaro, abriu os trabalhos 
cumprimentando e agradecendo a todos os presentes, bem como a receptividade do 
Prefeito Ércio. Ato contínuo fez a leitura da seguinte Ordem do Dia: 1) Tratativas finais 
para participação do Ciga no “Smart City Expo Curitiba 2022”, que acontecerá nos dias 
24 e 25 de março de 2022; 2) Andamento das atividades do Ciga no exercício de 2022; e 
3) Assuntos gerais. Na sequência, passou a palavra ao Sr. Gilsoni, Diretor Executivo do 
CIGA, que apresentou a proposta de participação do CIGA no “Smart City Expo Curitiba 
2022”, nos dias 24 e 25 de março de 2022, em parceria com a FEPESE e com o 
LabTrans/UFSC como patrocinadores do evento. O patrocínio, no valor de R$ 18.000,00 
(dezoito mil reais), foi pago pela FEPESE e abrange os seguintes itens que serão 
compartilhados pelas 3 (três) entidades: um estande de 12 m² na área de exposição do 
evento; 6 (seis) convites para o Congresso; 60 (sessenta) ingressos com 50% de desconto; 
e newsletter de boas-vindas e agradecimento, páginas no catálogo de expositores e logo 
na página de patrocinadores e ambientes virtuais. Quanto às despesas a serem 
desembolsadas pelo CIGA, por conta do referido evento, serão as seguintes: 
personalização e alocação de materiais (montagem/desmontagem) do estande: R$ 
16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais); diárias dos representantes do CIGA no 
evento, em torno de 8 (oito) pessoas, sendo duas diárias para cada um, correspondendo 
a um valor aproximado de R$ 10.080,00 (dez mil e oitenta reais); e despesa estimada com 
deslocamento, considerando 2 (dois) veículos, será de R$ 1.650,00 (mil e seiscentos e 
cinquenta reais), de forma que o total estimado ficará em torno de R$ 28.000,00 (vinte e 
oito mil reais). Os prefeitos presentes aprovaram por unanimidade a participação do   
CIGA no “Smart City Expo Curitiba 2022”, nos termos apresentados. Na sequência, o Sr. 
Gilsoni L. Albino, fez uma breve explanação dos principais projetos e soluções disponíveis 
aos entes consorciados, tais como: aquisição de chromebooks e estações de recarga 
móvel (Programa Educação Conectada); e locação de câmeras, postes e software de 
gerenciamento (projeto de videomonitoramento). Ainda, está em andamento a licitação 
referente à locação de notebooks, microcomputadores e monitores e já está disponível 
a adesão ao credenciamento de empresas fornecedoras de solução para pagamento de 
tributos por meio de cartão de débito/crédito, sem ônus aos municípios. Ato contínuo, 
na pauta de assuntos gerais, o primeiro item a ser deliberado foi a formalização de 
cooperação do CIGA com o Sebrae Nacional, sendo aprovado por unanimidade pelos 
prefeitos presentes. Logo, foi apresentada a proposta para definição do nome do projeto 



de videomonitoramento do CIGA, resultado da licitação compartilhada realizada pelo 
Consórcio, a ser denominado “Ciga Cidade Segura”, o qual foi aprovado por 
unanimidade. Ato contínuo, o Sr. Gilsoni L. Albino explicou a proposta de criação da 
Câmara Técnica Grupo de Inteligência Fiscal do CIGA com os seguintes principais 
objetivos: articular fiscais municipais em prol da fiscalização tributária; articulação para 
acesso e compartilhamento de dados; troca de experiência entre os fiscos; e definição 
de estratégias, posicionamento sobre temas legais e sistemas de fiscalização. Ainda, 
foram apresentados alguns nomes de membros que aceitaram o convite para integrar a 
Câmara Técnica. Com a criação da referida Câmara Técnica haverá a extinção da Câmara 
Técnica de Gestão Tributária dos Municípios Consorciados, constituída pela Resolução 
N.° 138, de 13 de abril de 2018. Os prefeitos presentes aprovaram, por unanimidade, a 
criação da Câmara Técnica Grupo de Inteligência Fiscal do CIGA e, consequentemente, a 
extinção da Câmara Técnica de Gestão Tributária dos Municípios Consorciados. No 
próximo item da pauta de assuntos gerais, foi apresentada a questão da aquisição de 
vagas de garagem pelo CIGA junto ao seu edifício sede, que já foi aprovada em 
Assembleia Geral anterior, e agora está sendo retomada no seguinte contexto: o CIGA 
ocupa o primeiro andar de todo do edifício (sala 102), sendo uma área privativa de 
471,31m² que equivale, aproximadamente, a uma área de 10 (dez) salas comerciais; na 
época da aquisição do primeiro andar não havia recursos para aquisição das 
garagens compatíveis; atualmente restam 10 vagas à venda no pilotis do prédio; e as 
avaliações demonstram que as vagas estão sendo ofertadas ao CIGA abaixo do valor de 
mercado, sendo avaliadas na média de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais), enquanto e 
o valor proposto ao CIGA para compra é de R$ 16.000,00/vaga, representando uma 
vantagem de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) em relação ao valor de mercado, 
sendo que o valor total da aquisição será de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais). 
Os prefeitos presentes aprovaram, por unanimidade, a continuidade do processo para 
aquisição das 10 (dez) vagas de garagem. Na sequência, o Diretor Executivo do CIGA 
apresentou a proposta para criação de um programa para manutenção dos custos de 
gestão e manutenção dos projetos do Smart Ciga, o qual abarca atualmente o projeto 
de videomonitoramento, o credenciamento de empresas fornecedoras da solução de 
pagamento de tributos por meio de cartão de débito e/ou crédito e o programa 
Educação Conectada. Atualmente as soluções são disponibilizadas ‘sem custos’ pelo 
serviço demandado por parte do CIGA, os quais são de alta demanda e responsabilidade 
e, atualmente, há limitação do CIGA em incluir novos serviços por falta de estrutura 
especializada dentro do Consórcio. Dessa forma, a proposta é a cobrança de valores 
anuais a ser implementado de forma gradativa. A proposta de valores apresentada foi 
estruturada com base no FPM dos municípios consorciados e não consorciados a ser 
repassado ao CIGA em parcela única anual, de forma que o valor dos entes não 
consorciados é superior. Os prefeitos deliberaram acerca da proposta e decidiram que, 
inicialmente, o valor seja cobrado apenas dos entes não consorciados, conforme valores 
constantes na tabela constante no Anexo Único da presenta Ata. Ato contínuo, 
considerando o programa “CIGA Educação”, foram apresentadas para aprovação dos 
prefeitos presentes novas iniciativas dentro do programa, tais como: sistema de gestão 
escolar; kits de avançados, como robótica; conectividade multiplataforma controlada; 
Atas de Registro de Preços (licitações compartilhadas de soluções/equipamentos para a 
educação); e Criação de Câmara Técnica. Os prefeitos aprovaram por unanimidade a 
realização de novas iniciativas dentro do Programa “CIGA Educação”. Por fim, o 



Presidente do CIGA, Sr. Silvio Alexandre Zancanaro, pediu a palavra para informar aos 
demais prefeitos que, em virtude do calendário eleitoral, irá renunciar ao mandato de 
Prefeito de Campos Novos/SC e, consequentemente, à Presidência do CIGA no dia 31 de 
março de 2022, pois irá concorrer ao pleito eleitoral de 2022. Sendo assim, conforme 
previsto no art. 10 do Estatuto do CIGA, em caso de vacância na vaga de membro do 
Conselho de Administração, a mesma será preenchida pelo conselheiro que ocupar a 
vaga subsequente na hierarquia do Conselho de Administração. Logo, o Vice-Presidente 
do CIGA e Prefeito de Pomerode/SC, Sr. Ércio Kriek, assumirá a Presidência do CIGA no 
dia 1º de abril de 2022. O Presidente do CIGA agradeceu toda equipe do CIGA pelo 
trabalho desempenhado durante o seu período à frente do Consórcio, desde janeiro de 
2021, sendo reeleito em 2022. O Sr. Zancanaro enfatizou que foi uma grande satisfação 
contribuir com o CIGA e que se sentiu muito feliz durante esse período, bem como 
agradeceu ao Prefeito Ércio por aceitar compor o Conselho de Administração do CIGA 
como Vice-Presidente, já ciente que poderia vir a assumir a Presidência do CIGA. O Sr. 
Ércio, Vice-Presidente do CIGA, ao receber a palavra, reiterou a sua disponibilidade junto 
ao CIGA e que é uma satisfação poder assumir a Presidência do Consórcio. Ainda, 
enfatizou que foi uma satisfação receber os prefeitos, membros do Conselho de 
Administração do CIGA no município de Pomerode/SC para 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 ÚNICO 

TABELA DE VALORES ANUAIS PARA GESTÃO E MANUTENÇÃO DO SMART CIGA 

Faixas FPM Não consorciados 
1 0,6 R$ 2.100,00 
2 0,8 R$ 2.550,00 
3 1,0 R$ 3.060,00 
4 1,2 R$ 3.570,00 
5 1,4 R$ 4.140,00 
6 1,6 R$ 4.560,00 
7 1,8 R$ 5.070,00 
8 2,0 R$ 6.150,00 
9 2,2 R$ 7.140,00 
10 2,4 R$ 8.130,00 
11 2,6 R$ 9.150,00 
12 2,8 R$ 10.170,00 
13 3,0 R$ 12.180,00 
14 3,2 R$ 14.280,00 
15 3,4 R$ 16.290,00 
16 3,6 R$ 18.300,00 
17 3,8 R$ 20.310,00 
18 4,0 R$ 22.350,00 
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