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ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO 

CISNORDESTE/SC 

 
Aos cinco  dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove, às dez horas, iniciou-se na 1 

sala de reuniões do CISNORDESTE/SC, a 1ª Reunião Ordinária do Conselho 2 

Administrativo do CISNORDESTE/SC que contou com a presença do Prefeito de Rio 3 

Negrinho e Presidente do CISNORDESTE/SC, Sr. Júlio César Ronconi, do Prefeito 4 

Municipal de São Bento do Sul e Secretário do CISNORDESTE/SC, Sr. Magno Bollmann, e 5 

equipe técnica do CISNORDESTE/SC. O Presidente, Sr. Júlio abriu a sessão 6 

cumprimentando os presentes e de imediato conduziu para os assuntos de pauta sendo: 7 

1º assunto: Analisar do Relatório de Atividades realizadas do CISNORDESTE/SC ref. 8 

o período de 2018: A Diretora Executiva do CISNORDESTE/SC, Sra. Ana Maria Groff 9 

Jansen tomou a palavra e discorreu sobre as atividades que foram realizadas conforme o 10 

planejamento e seus objetivos para 2018 (relatório anexo à presente ata).  Após análise, 11 

os conselheiros aprovaram o plano de atividades realizadas e o qual deverá ser submetido 12 

à apreciação da Assembleia de Prefeitos do CISNORDESTE/SC. 2º assunto: análise da 13 

revisão geral anual dos salários dos empregados do CISNORDESTE/SC: Ana Maria 14 

comentou que conforme o contrato de consórcio o mês de maio é o mês do reajuste 15 

salarial dos empregados. Enfatizou que desde o ano de 2014 os empregados do consórcio 16 

não recebem aumento real ressaltando que o reajuste salarial vem sendo aplicado 17 

conforme o INPC. Após análise, os presentes deliberaram por conceder a inflação 18 

acumulada conforme INPC + 2% de aumento real. Dito que esta proposta deverá ser 19 

homologada na assembleia de prefeitos. 3º assunto: Repasse dos encaminhamentos 20 

do processo da SOMA/SA: Ana Maria comentou que com o objetivo de participar dos 21 

pregões no CISNORDESTE/SC e dos municípios consorciados, a Distribuidora de 22 

medicamentos SOMA manifestou formalmente proposta para reduzir a pena que encerra 23 

em janeiro de 2020, bem como, propôs pagar o valor da multa em medicamentos. Os 24 

presentes concordaram com a proposta definindo que o percentual que cada município 25 

receberá em medicamentos deverá ser conforme o percentual de participação do 26 

município no consórcio. 4º assunto: Planejamento da gestão 2019/2020: O Presidente, 27 

Sr. Júlio, sugeriu para que o consórcio faça estudos para verificar qual é o custo da compra 28 

de serviços de saúde através do consórcio e qual é o custo quando o município compra 29 

serviços no próprio município ou em outro município. Ana Maria discorreu que a sugestão 30 

é apropriada e o consórcio deverá fazer planejamento para tal. 5º assunto: Proposta de 31 

ampliação do quadro funcional na área de pregões de compra compartilhada: Ana 32 

Maria arguiu que os municípios tem solicitado ampliar as compras compartilhadas, 33 

citando material ambulatorial e leites especiais, a princípio. Atualmente o consórcio 34 

compra medicamentos e material de expediente. Desta forma, faz-se necessário ampliar 35 

o quadro de estagiários para atuar nos procedimentos administrativos e licitatórios do 36 
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CISNORDESTE vinculado à Assessoria Jurídica. Também foi solicitado autorização para 37 

aumentar a carga horária do Assessor Jurídico de 20 (vinte horas) para 30 (trinta) horas 38 

semanais. Após análise, os presentes deliberaram favoravelmente pela vaga de estagiário 39 

e aumento carga horário assessor jurídico. Ana também comentou sobre a CAF – Câmara 40 

Técnica das Farmacêuticas dizendo que as farmacêuticas se reúnem mensalmente onde é 41 

discutida a REREME (Relação Regional de Medicamentos Essenciais), o pregão de 42 

medicamentos, a análise técnica farmacêutica dos documentos referentes ao pregão de 43 

medicamentos, os protocolos entre outros assuntos. 6º assunto: Informações sobre 44 

emendas parlamentares: Não foi apresentado. 7º assunto: Outros assuntos: Não 45 

houve. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. Eu, Marcia 46 

Regina Ebert lavrei a presente ata. 47 

 
 
                
 
                Julio César Ronconi                                                                Magno Bollmann 
            Presidente do Conselho                                                       Secretário do Conselho 
 
 
 
 
 
            Ana Maria Groff Jansen                                                 Marcia Regina Ebert 
                Diretora Executiva                                             Coordenadora Administrativa  
                CISNORDESTE/SC                                                         CISNORDESTE/SC  
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