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Ata da 32ª Reunião Ordinária do CIGA 

No dia quinze de junho de dois mil e vinte e dois, às 14h00min, atendendo ao Edital de 
Convocação N.º 04/2022, participaram da reunião presencial, na sede do CIGA, na cidade 
de Florianópolis/SC, os seguintes membros dos Conselhos de Administração e Fiscal do 
CIGA: Sr. Ércio Kriek, Presidente do CIGA e Prefeito de Pomerode/SC; Sr. Robson Jean 
Back, Primeiro Secretário do CIGA e Prefeito de São Martinho/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, conforme lista de presenças constante no Anexo I da presente Ata.  Ainda, 
os seguintes Prefeitos participaram da reunião de forma remota: Sr. Bento Silvy, membro 
do Conselho Fiscal do CIGA e Prefeito de Vitor Meireles/SC, Sr. Jair Antônio Giumbelli, 
membro do Conselho Fiscal do CIGA e Prefeito de Belmonte/SC e o Sr. Elton José 
Thomas, contador do município de Itá/SC, representando o Sr. Clemor Batisti, membro 
do Conselho Fiscal do CIGA e Prefeito de Itá/SC. O Presidente do CIGA, Sr. Ércio Kriek, 
abriu os trabalhos cumprimentando a todos os presentes e passou a palavra ao Diretor 
Executivo do CIGA para que tivesse início a reunião acerca da seguinte Ordem do Dia: 1) 
Participação do Ciga no Congresso de Municípios, Associações e Consórcios – COMAC-
SC a ser realizado pela Fecam; 2) Prestação de Contas do período de janeiro a maio de 
2022; 3) Continuidade do incentivo para novas contratações e novos consorciamentos; 
4) Autorização para formalização das seguintes parcerias: Escola Federativa 
(Departamento de Aperfeiçoamento do Pacto Federativo); Secretaria Executiva do 
Comitê Gestor do Simples Nacional – SECGSN: desenvolvimento de atividades conjuntas, 
incluindo apoio à fiscalização do Simples Nacional; e Rede Nacional dos Consórcios 
Públicos – RNCP: participação do Ciga na Rede; 5) Andamento das cooperações firmadas 
entre Ciga e Sebrae; 6) Visita técnica à Niterói/RJ e ao Centro de Operações Rio (COR); 
7) Instituição da Câmara Técnica de Educação; e 8) Assuntos diversos. O Sr. Gilsoni, 
Diretor Executivo do CIGA, apresentou a proposta de participação do CIGA no 
“Congresso de Municípios, Associações e Consórcios – COMAC-SC”, no período de 09 a 
11 de agosto de 2022, que será realizado na Arena Petry em São José/SC. A participação 
do CIGA será em parceria com o CINCATARINA e a ARIS, no caso as despesas com 
locação e personalização do estande serão divididas entre os 3 (três) entes. Além das 
despesas com os estandes, que serão dois com um total de 25m², foi solicitada permissão 
para o ressarcimento/indenização das despesas dos empregados do CIGA, conforme 
artigos 65 e 66 do Estatuto, que estiverem alocados no Congresso representando o CIGA, 
sendo tais valores, a título de indenização, limitados a 1/3 de diária por empregado e 
para cada dia de representação do CIGA no evento (valor máximo diário de R$ 233,00 - 
1/3 de diária – para membros dos Conselhos, Diretoria e Gerências; e valor de R$ 187,00  
- 1/3 de diária – para os demais empregados públicos). Sendo assim, ficou estabelecido 
e aprovado por unanimidade pelos prefeitos presentes na reunião que o total máximo a 
ser alocado pelo CIGA, incluindo todas as despesas referentes ao Congresso de 
Municípios, Associações e Consórcios – COMAC-SC, será de R$ 28 mil. Ato contínuo, 
quanto ao item 2) Prestação de Contas do período de janeiro a maio de 2022, o Diretor 
Executivo pediu à gerente Administrativa, Sra. Morgana Bagini, para que apresentasse 
um breve resumo das contas do CIGA, a fim de deixar os Conselheiros cientes do 
andamento da gestão contábil/financeira no referido período. Primeiramente, a Gerente 
Administrativa, mostrou que a receita estimada para o exercício de 2022 de R$ 
5.069.722,94 (cinco milhões, sessenta e nove mil, setecentos e vinte e dois reais e noventa 
e quatro centavos) deve ser superada, pois o valor total previsto a ser arrecadado pelo 
Consórcio, conforme contratos formalizados com o CIGA até 31 de maio de 2022, é de 



R$ 5.353.383,09 (cinco milhões, trezentos e cinquenta e três mil, trezentos e oitenta e 
três reais e nove centavos), sendo arrecadado, até a referida data, 43% dessa receita. 
Quanto às despesas do exercício de 2022, até 31 de maio de 2022 está estimada em 
R$5.109.722,94 (cinco milhões, cento e nove mil, setecentos e vinte e dois reais e noventa 
e quatro centavos), sendo suplementado o valor de R$ 1.410.000,00 (um milhão 
quatrocentos e dez mil reais) com superávit de exercício anterior, sendo que ainda restam 
R$ 302.526,38 (trezentos e dois mil, quinhentos e vinte seis reais e trinta e oito centavos) 
de saldo de superávit de exercícios anteriores. O total de despesa empenhada até 31 de 
maio de 2022 foi de R$ 4.397.490,80 (quatro milhões, trezentos e noventa e sete mil, 
quatrocentos e noventa reais e oitenta centavos), e o total pago foi de R$ 2.124.528,87 
(dois milhões, cento e vinte e quatro mil, quinhentos e vinte e oito reais e oitenta e sete 
centavos). O saldo bancário de 31 de maio de 2022, em comparação com 31 de 
dezembro de 2021, apresentou um acréscimo de aproximadamente R$ 143 mil e ficou 
em R$ 2.347.723,93 (dois milhões, trezentos e quarenta e sete mil, setecentos e vinte e 
três reais e noventa e três centavos). Encerrada a exposição das contas do CIGA, do 
período de janeiro a maio de 2022, e não havendo dúvidas dos prefeitos presentes, 
prosseguiu-se para o próximo item da pauta. Logo, referente ao item 3) Continuidade 
do incentivo para novas contratações e novos consorciamentos, os prefeitos presentes 
aprovaram por unanimidade a continuidade do referido incentivo que já está vigente por 
meio da Resolução CIGA Nº 188, de 17 de dezembro de 2020, a qual concede isenção 
de pagamento, por até 90 (noventa) dias, para fins de avaliação dos serviços continuados 
de tecnologia da informação e comunicação disponibilizados pelo CIGA, para os entes 
que ainda não tenham realizado, anteriormente, avaliações ou testes de determinado 
sistema/solução; e que não represente custos adicionais ao CIGA, tais como migrações, 
customizações e/ou deslocamentos. Ato contínuo, no item 4) Autorização para 
formalização das seguintes parcerias, houve a deliberação acerca da formalização de 
Protocolo de Intenções com a Escola Federativa (Departamento de Aperfeiçoamento do 
Pacto Federativo), que possui como objeto a cooperação a fim de promover ações 
integradas, com apoio mútuo e intercâmbio de experiências, informações e tecnologias, 
para implementar ações pedagógicas e orientativas junto aos municípios do Brasil 
visando a melhoria da gestão de recursos e implementação de políticas públicas; 
formalização de parceria com a Secretaria Executiva do Comitê Gestor do Simples 
Nacional – SECGSN para o desenvolvimento de atividades conjuntas, incluindo apoio à 
fiscalização do Simples Nacional; e a participação do CIGA na Rede Nacional dos 
Consórcios Públicos – RNCP, cuja contribuição mensal é de R$ 300,00 (trezentos reais). 
Os prefeitos, membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, aprovaram a 
formalização de todas as parcerias propostas. Na sequência, o Diretor Executivo do CIGA 
comentou brevemente sobre o item 5) Andamento das cooperações firmadas entre Ciga 
e Sebrae, comentando que a parceria tem sido excelente, proporcionando ao CIGA 
espaços de apresentação nos eventos promovidos pelo Sebrae, sendo que o Sebrae 
Nacional quer firmar uma parceria com o CIGA para auxiliar na gestão dos dados de 
empresas em nível nacional, uma vez que o CIGA possui capacidade para tanto. Logo, o 
Sr. Gilsoni L. Albino explanou sobre o item de pauta 6) Visita técnica à Niterói/RJ e ao 
Centro de Operações Rio (COR), que é sobre a organização de uma visita técnica ao 
município de Niterói/RJ, visando uma troca de experiências relativa ao planejamento e 
gestão voltado à inovação municipal, com foco na transformação digital, que é muito 
forte no referido município, e também, na mesma oportunidade visitar o Centro de 
Operações Rio (COR), considerando a proximidade geográfica de Niterói/RJ e a capital 
Rio de Janeiro/RJ (sede do COR), sendo a proposta aprovada por unanimidade dos 
prefeitos presentes. Ato contínuo, no próximo item da pauta 7) Instituição da Câmara 



Técnica de Educação, os prefeitos presentes aprovaram por unanimidade a instituição da 
referida Câmara Técnica, a qual será composta pelos membros sugeridos, até o 
momento, que estão listados no Anexo II da presente Ata, sendo aprovados por 
unanimidade dos prefeitos presentes. A única sugestão referente à composição da 
Câmara Técnica de Educação foi dada pelo prefeito Robson Jean Back, Primeiro 
Secretário do CIGA e Prefeito de São Martinho/SC, de incluir um membro ligado à 
Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina, sendo reforçada pelo Presidente do 
CIGA, Sr. Ércio Kriek. Ainda, o Prefeito Robson J. Back comentou da necessidade de torná-
la mais dinâmica, contando com evoluções tecnológicas (equipamentos, 
conectividade...), cuja fala foi complementada pelo Presidente Ércio que comentou da 
atuação do CIGA na disponibilização de Atas de Registro de Preços, por exemplo, 
voltadas também para locação de equipamentos, e não apenas aquisição, como já há 
hoje para aquisição de chromebooks. Na sequência, na pauta de assuntos gerais, o 
primeiro item deliberado foi a aprovação da inclusão de novos membros na Câmara 
Técnica Grupo de Inteligência Fiscal: Sr. Willyan Wilson Weinrich, Fiscal de Tributos de 
Chapecó/SC; e Sra. Ana Horácio Geraldo, Agente Fiscal Auditor de Tributos de João 
Pessoa/PB. Além da inclusão destes dois membros, foi autorizada a correção do nome 
de integrante da referida Câmara, do Sr. Carlos Alberto Borghezan, Auditor Fiscal de 
Tijucas/SC, pois estava errado na Resolução que institui a referida Câmara (Resolução 
CIGA N.º 229, de 06 de abril de 2022). O próximo item da pauta de assuntos gerais tratou 
da autorização para que seja disponibilizado, por meio do CIGA, plano odontológico aos 
empregados do CIGA, conforme previsto no art. 70 do Estatuto do CIGA, sem custos 
adicionais ao CIGA, mantendo-se o valor mensal do auxílio saúde fornecido pelo CIGA 
aos empregados e aos seus respectivos dependentes (R$ 303,43/titular e R$ 
151,72/dependente), sendo a proposta para fornecimento de plano odontológico 
aprovada por unanimidade. Na sequência, o Diretor Executivo do CIGA atualizou os 
prefeitos presentes sobre as ações judiciais em tramitação envolvendo o CIGA. Logo, o 
último item da pauta de assuntos gerais tratou do pedido para que o CIGA faça a adesão 
à ferramenta de acesso à informação da CGU: Fala BR, uma vez que a Ouvidoria do CIGA 
já está cadastrada e, com isso, objetiva-se a unificação de ferramentas e padronização 
entre os entes. Nada mais havendo a ser deliberado, o Presidente Ércio Kriek 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. Ércio Kriek, Prefeito de Pomerode, 
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                                          ÉRCIO KRIEK 
  Primeiro Secretário do CIGA                                 Presidente do CIGA 
  Prefeito de São Martinho/SC                           Prefeito de Pomerode/SC 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

LISTA DE PRESENÇA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

MEMBROS DA CÂMARA TÉCNICA DE EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 



Data da reunião: 18 de agosto de 2021 (quarta-feira)ௗௗ
Horário:ௗ10:00 - 11:35
Sala virtual:

Câmara Técnica de Educação
NOME MUNICÍPIO/ENTIDADE CARGO/FUNÇÃO

Carlos Eduardo Moreira CISAMA Coordenador do Programa de Educação Municipal

David Jones Treis SESI/SENAI Analista em Transformação Digital

Diego Calegari Feldhaus Joinville (SC) Secretário Municipal de Educação

Eliane Aparecida Busnardo Buemo Brusque (SC) Secretária Municipal de Educação

Felipe Mandawalli ACATE - Associação Catarinense de 
Tecnologia

Diretor da Vertical Educação

Gilmara da Silva AMFRI Consultora

Ivete Favetti Luzerna (SC) Secretária Municipal de Educação, Cultura e 
Esporte

Luana Wunsch UNINTER Professora Universitária

Maira Regina Luiz Orleans (SC) Secretária Municipal de Educação

Renato Gonzalez Silva Ramão CIGA Técnico de TI

Sônia Regina Victorino Fachini UNDIME SC Assessora Pedagógica

Thalles Gomes CIEB - Centro de Inovação para a Educação 
Brasileira

Coordenador Jurídico e Parcerias Públicas

Virgínia Angélica Reck CIGA Técnico de TI
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