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 ATA DA 1ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE PREFEITOS DO 
CISNORDESTE/SC 

  
Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte dois, às quinze horas, 
iniciou-se a reunião de forma online, através de web-conferência. A 1ª Assembleia Geral  
Extraordinária de Prefeitos do CISNORDESTE/SC contou com a presença dos seguintes 
integrantes: Clézio José Fortunato – Prefeito de São João do Itaperiú e Presidente do 
CISNORDESTE;  Osvaldo Devigili  – Vice-Prefeito de Guaramirim; Godofredo Gomes 
Moreira Filho – Prefeito de São Francisco do Sul; Alice Grosskopf – Prefeita de Campo 
Alegre; Rafael Schroeder – Secretário de Saúde de Rio Negrinho; Cheila Patrícia Rohweder 
– Secretária de Saúde de Guaramirim;  Pedro Geraldo Cavalheiro da Silva – Secretário de 
Saúde de Piên; Colaboradores do CISNORDESTE/SC: Deisi Adriane Schaefer Hilgenstieler 
– Coordenador Adm/Financeiro; Kalinka C. G. Grisang – Apoio logístico;  Cristiane 
Alexandre Tives - Assessoria Contábil e Ana Maria Groff Jansen – Diretora Executiva, todos 
os prefeitos foram convocados dentro do que estabelece o Contrato de Consórcio Público. 
1º assunto:  Aprovação da ata da reunião anterior: O Presidente do Consórcio fez a 
abertura da reunião, ou seja, a mesma iniciou em segunda chamada com o quórum 
presente de acordo com o art. 18, parágrafo 1º do Contrato de Consórcio Público e 
esclareceu que a ata foi encaminhada via e-mail para análise. Como não houve 
manifestação contrária, a ata foi aprovada por unanimidade dos prefeitos. 2º assunto: 
Apresentação de Estudo de Sustentabilidade Financeira do Consórcio: Ana Maria 
explica que foi realizado um levantamento conforme solicitado pelos membros do 
Conselho Administrativo em 2021, da Receita Administrativa desde o ano de 2012, 
lembrando que em 2013 o Consórcio se tornou público. Foi feito um demonstrativo de 
como evoluiu a Receita administrativa e de investimento, bem como o total da despesa. 
Ficando claro que o resultado sem o rendimento só não ficou negativo em 2020 e 2021 
por causa da pandemia, por vários motivos, entre eles, não teve aumento salarial dos 
empregados do Cisnordeste/SC, não foram concedidas muitas diárias, o cargo vago de 
Coordenador Adm/Financeiro, fazendo com que a despesa fosse menor do que habitual. 
Ana Maria explica que se não houvesse o rendimento nosso déficit seria de R$ 398.712,00 
e apresenta a planilha (anexo 1) que contém as seguintes informações: Município, Lei que 
autoriza o per capita, o valor do per capita, população IBGE 2021, per capita 2022, valor 
mensal, valor anual, administrativo anual e o administrativo mensal. A Diretora do 
Cisnordeste/SC diz que precisamos trabalhar dois pontos; 1) Que os municípios 
aumentem o per capita, principalmente aqueles que colocam menos de R$ 1,00 real o per 
capita como: Joinville, Jaraguá do Sul, São Francisco do Sul e Piên/PR para o ano de 2022 
um valor mínimo de R$ 1,00 real o per capita de todos os municípios consorciados; 2) Um 
índice de atualização/correção anual, podendo ser o INPC que consta no Contrato de 
Consórcio. 3º assunto: Outros assuntos: Não houve. Encerramento: Nada mais 
havendo a tratar, Clézio José Fortunato agradeceu a presença de todos e deu por 
encerrada a presente reunião. Eu Kalinka Caroline Godoy Grisang lavrei a presente ata. 
Joinville, 10 de fevereiro de 2022.  
 

Clézio José Fortunato 
Prefeito Municipal de São João do Itaperiú 

Presidente do CISNORDESTE/SC 
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ANEXO I 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


