
                                                 

 
 

 
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DA 

FOZ DO RIO ITAJAÍ – CIS-AMFRI 

 

Aos vinte e nove dias do mês de julho de dois mil e vinte e dois, às nove horas, reuniram-se na sede CIS-AMFRI, os seguintes 

Prefeitos Municipais, MARCOS PEDRO VEBER – Prefeito Municipal de Luiz Alves, Presidente do CIS-AMFRI; FABRICIO 

JOSÉ SATIRO DE OLIVEIRA – Prefeito Municipal de Balneário Camboriú, representado pelo Senhor SILVIO RIBEIRO, 

Secretário da Fazenda de Balneário Camboriú em exercício; ÉLCIO ROGÉRIO KUHNEN – Prefeito Municipal de Camboriú; 

ERICO DE OLIVEIRA – Prefeito Municipal de Ilhota; VOLNEI JOSÉ MORASTONI – Prefeito Municipal de Itajaí, 

representado pelo Senhor GIOVANI TESTONI, Chefe de Gabinete em exercício de Itajaí; LIBARDONI LAURO 

CLAUDINO FRONZA – Prefeito Municipal de Navegantes; AQUILES JOSÉ SCHNEIDER DA COSTA – Prefeito 

Municipal de Penha; JOEL ORLANDO LUCINDA – Prefeito Municipal de Porto Belo, representado pelo Senhor 

HERNANDES RODRIGUES, chefe de Gabinete de Porto Belo em exercício; MÔNICA MÁRCIA CAMPOS DE 

MENEZES – Diretora Administrativa do CIS-AMFRI; RODRIGO GIÁCOMO GUESSER – Contador do CIS-AMFRI; além 

da equipe técnica e representantes municipais e da AMFRI, identificados na lista de presença que fica fazendo parte integrante 

da presente ata, para deliberarem sobre os assuntos conforme Edital de Convocação nº 007/2022 da Assembleia Geral Ordinária. 

O Presidente do CIS-AMFRI – Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região da Foz do Rio Itajaí, no uso de suas atribuições 

estatutárias, vem por meio deste convocar os Srs. Prefeitos Municipais para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, 

que se realizará no próximo dia 29 de julho de 2022 (sexta-feira), às 09h00h, tendo como local a sede do CIS-AMFRI, sito à Rua 

Luiz Lopes Gonzaga n. º 1655, Sala 01 – São Vicente – Itajaí – SC, para deliberarem sobre os seguintes assuntos: 09h00 Abertura 

– Presidente do CIS-AMFRI – Marcos Pedro Veber. 09h05 Apresentação e deliberação da Proposta do Orçamento para o 

exercício de 2023 do CIS-AMFRI e 09h30 Encerramento. Dando início a ordem do dia, o Presidente do CIS-AMFRI, Senhor 

Marcos Pedro Veber iniciou a assembleia agradecendo a presença de todos os Prefeitos e demais participantes, e em seguida 

passou a palavra para o contador do CIS-AMFRI, senhor Rodrigo Giácomo Guesser, apresentou a proposta orçamentária de 

rateio para manutenção do CIS-AMFRI no exercício de 2023 na ordem de R$1.148.474,93 (um milhão cento e quarenta e oito 

mil quatrocentos e setenta e quatro reais e noventa e três centavos), conforme encaminhado aos secretários de saúde e aprovado 

na Comissão Intergestora Regional, realizada na mesma semana desta assembleia.  Rodrigo compara os valores da programação 

orçamentária de rateio para 2023 em relação ao valor dos serviços contratados em 2022 e coloca que o rateio alcança 18% 

(dezoito porcento) dos serviços contratados para o exercício corrente.  Esclareceu que o cálculo do percentual de rateio por 

município se dá baseado na utilização dos serviços do consórcio no atual exercício acrescidos dos aditivos contratuais de serviços 

no período de 01 de julho de 2021 a 30 de junho de 2022. O prefeito Marcos Veber retoma a palavra e passa para Mônica 

Menezes que reitera que os valores adicionados ao orçamento de rateio do consórcio com relação ao exercício de 2022 se dão 

em virtude da necessidade de contratação de pessoal afim de ampliar a oferta dos itens para aquisição através dos pregões e 

serviços credenciados em saúde aos municípios, previsão de capacitações para os servidores do consórcio, contratação de 

assessoria técnica para organização dos fluxos internos e informatização dos processos, além da revisão do estatuto do consórcio. 

Mônica solicita o apoio dos prefeitos quanto à utilização dos serviços ofertados via consórcio, para que trabalho seja bem 

aproveitado. O prefeito Aquiles da Costa parabeniza o trabalho que vem sendo realizado pelo consórcio e solicita que o consórcio 

licite todos os itens possíveis de serem licitados para que não seja necessário que os municípios realizem individualmente. 

Mônica Menezes informa que os municípios tem aderido e assinado as atas dos pregões realizados e preenchido as IRPs dos 

próximos processos. O prefeito Marcos Veber coloca em votação para aprovação da proposta orçamentária de rateio de 

manutenção do CIS-AMFRI de 2023, sendo aprovada por unanimidade, restando a proposta como parte anexa a esta ata. Nada 

mais havendo a tratar o Senhor Presidente reiterou o agradecimento da presença de todos e encerrou a Assembleia Geral 

Extraordinária do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CIS-AMFRI, determinando a mim que lavrasse a presente Ata, que segue 

assinada pelo Presidente, Senhor Marcos Pedro Veber, por mim que a subscrevi, Senhora Mônica Menezes, Diretora 

Administrativa do CIS-AMFRI. 

 

 

 

Itajaí – Santa Catarina, 29 de julho de 2022. 

 

 

 

MARCOS PEDRO VEBER 

Presidente do CIS-AMFRI 

 

 

MÔNICA MÁRCIA CAMPOS DE MENEZES SILVA 

Diretora Administrativa do CIS-AMFRI 
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