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ATA DA 1ª ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DE PREFEITOS DO CISNORDESTE/SC 

  
Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, na sala de reuniões 
da AMUNESC, sito a Rua Max Colin, nº. 1843, América, reuniram-se em Assembleia Geral, 
os prefeitos dos municípios consorciados (conforme consta no livro de presença nº 02, 
pg. 67 - verso):  Júlio César Ronconi – Prefeito de Rio Negrinho e Presidente do 
CISNORDESTE; Ludgero Jasper Júnior – Vice-Prefeito de Araquari;  Valter Zimmermann –
Prefeito de Barra Velha; Rodrigo  Adriany David – Prefeito de Garuva; Luiz Antônio 
Chiodini – Prefeito de Guaramirim; Nelson Henrique Coelho – Vice-prefeito de Joinville;                                                                                                       
Magno Bollmann – Prefeito de São Bento do Sul; Clézio José Fortunato - Prefeito de  São 
João de Itaperiú; Osvaldo Jurck – Prefeito de Schroeder, todos os prefeitos convocados 
dentro do que estabelece o Contrato de Consórcio Público. Também  estiveram presentes 
o Secretário Municipal de Saúde de Barra Velha – Ronny Peterson Santos; o Secretário da 
Saúde de Guaramirim – Marcelo Amadeu Deretti; o Secretário da Saúde de Joinville – Jean 
Rodrigues da Silva,  e, o quadro técnico/administrativo do CISNORDESTE/SC. 1º assunto:  
Aprovação da ata da assembleia realizada em 11/12/2018: Esclarecido que a ata foi 
encaminhada via e-mail para análise. Como não houve manifestação contrária, a ata foi 
aprovada por unanimidade dos presentes. 2º assunto: Aprovação do Relatório de 
Atividades realizadas em 2018:  A Diretora Executiva do Consórcio, Ana Maria Groff 
Jansen tomou a palavra e fez a apresentação das atividades realizadas em 2018. Os 
prefeitos receberam cópia do relatório detalhado.  (Plano atividades realizadas encontra-
se anexo à presente ata). Após análise, o relatório foi aprovado pelos presentes. Ana 
enfatizou que com a colaboração dos prefeitos dos municípios consorciados, o 
CISNORDESTE/SC necessita traçar estratégias para pleitear recursos junto a bancada 
catarinense. Dito que os consórcios a nível federal e estadual estão recebendo atenção e 
precisam aproveitar este momento para crescerem e se desenvolverem. Comentou que a 
nível nacional existe um pleito para que os consórcios tenham um Fundo próprio. Dito 
que a Lei Federal nº 8.143/90 que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão 
do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de 
recursos financeiros na área da saúde, vem sendo debatida e poderá vir a contemplar os 
consórcios com recursos financeiros. 3º assunto: Aprovação do Balanço 
Patrimonial/Contábil e Fiscal ref. 2018: Ana Maria comentou que o balanço detalhado 
foi encaminhado antecipado aos contadores dos municípios consorciados e que no último 
dia vinte e oito de março, o conselho fiscal emitiu parecer favorável ao balanço 
patrimonial/contábil (cópia anexa a presente ata). Explicou que em 2018 as receitas 
arrecadas em 2018 foram na ordem de R$ 10.394.234,93 (aumento de 13,15% 
comparado ao ano de 2017) e as despesas executadas foram na ordem 10.042.377,72 
(aumento de 19,20% comparado a 2017); R$ 9.306.075,60 de transferências municipais 
para aplicação em saúde. R$ 1.027.008,06 de transferências municipais para rateio das 
despesas administrativas. R$ 61.151,27 de receitas patrimoniais (rentabilidade de 
aplicações financeiras). Após todos os esclarecimentos, o balanço foi aprovado por 
unanimidade dos presentes. O saldo findo ficou na ordem de R$ 315.491,46 (recursos 
destinados à saúde e não utilizados pelos municípios consorciados). Definido que com o 
saldo findo os municípios poderão comprar serviços através do consórcio como um Plus 
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ou abater das parcelas de 2019. Os municípios deverão encaminhar ofício ao consórcio 
externando a forma que querem receber o saldo findo. 4º assunto: Homologação da 
revisão geral anual dos salários dos empregados do CISNORDESTE/SC: Ana Maria 
comentou que conforme o contrato de consórcio o mês de maio é o mês do reajuste 
salarial dos empregados. Citou que o reajuste foi discutido na reunião do Conselho 
Administrativo onde foi proposto: conceder a inflação acumulada conforme INPC + 2% 
(dois por cento) de aumento real. Após análise, os presentes deliberaram favoravelmente 
pelo reajuste conforme o INPC acumulado (01/05/2018 a 31/04/2019) e aumento real 
de + 2% (dois por cento). 5º assunto: Outros assuntos: Não houve. Encerramento: Nada 
mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a 
presente reunião. Eu Marcia Regina Ebert lavrei a presente ata.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Julio César Ronconi 

Prefeito Municipal de Rio Negrinho 
Presidente do CISNORDESTE/SC 
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