ATA DA SEXTA REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR E FISCAL DO CONSÓRCIO
PÚBLICO INTERMUNICIPAL DO RIO GRANDE DO NORTE – COPIRN.
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Aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e treze, às dez horas e trinta minutos da manhã,
teve inicio a Primeira Reunião do Conselho Diretor e Fiscal do Consórcio Público Intermunicipal
do RN – COPIRN, realizada na sede do COPIRN situado à Rua da Saudade, 1105, Nova
Descoberta, nesta Capital. Estiveram presentes pelo CONSELHO DIRETOR - Presidente:
Francisco Assis de Medeiros (Prefeito do Município de Parelhas); 1º Vice-Presidente: Jackson da
Santa Cruz Albuquerque Bezerra (Prefeito do Município de Afonso Bezerra); 2º Vice-Presidente:
José Nivaldo Araújo de Melo (Prefeito do Município de Baía Formosa); 1º Secretário: Ivan Lopes
Júnior (Prefeito do Município de Assu); Conselheiros: Flaviano Moreira Monteiro (Prefeito do
Município de Apodi); Roberto Medeiros Germano (Prefeito do Município de Caicó); Sérgio
Eduardo Medeiros de Oliveira (Prefeito do Município de Carnaúba dos Dantas); Francisco Alves
da Costa (Prefeito do Município de Coronel João Pessoa) e Genilson Medeiros Maia (Prefeito do
Município de São Fernando), faltando apenas por motivo justificado o 2º Secretário: Maria
Bernadete Nunes Rego Gomes (Prefeita do Município de Riacho da Cruz e o Conselheiro:
Antonio Marcos de Abreu Peixoto (Prefeito do Município de Ceará Mirim). Pelo CONSELHO
FISCAL compareceram todos os membros: Presidente: Fernanda Costa Bezerra (Prefeita do
Município de Santa Cruz); Vice-Presidente: Urbano Batista de Faria (Prefeito do Município de
Serra Negra do Norte); Conselheiros: Isaías de Medeiros Cabral (Prefeito do Município de Acari);
Expedito Edilson Chimbinha Júnior (Prefeito do Município de Angicos) e Expedito Salviano
(Prefeito do Município de Venha Ver). Estiveram também presentes à reunião Luiz Benes
Leocádio de Araújo (Prefeito do Município de Lajes e Presidente da FEMURN), Luiz Antonio
Bandeira de Souza (Prefeito do Município de Pedra Preta), Lardjane Ciriaco de Araújo Macedo
(Prefeita do Município de Santana do Matos) e a Procuradora do Município do Natal, Marise Costa
de Souza Duarte. A pauta da Reunião constou dos seguintes assuntos: 1º) Apresentação do
Conselho Diretor e Fiscal; 2º) Leitura da Ata da Assembleia Geral; 3º) Agenda de trabalho
2013/2014; 4º) Contratos de Rateio e 5º) Informes gerais. A Reunião foi iniciada com a
apresentação de todos os membros do Conselho Diretor e Fiscal pelo Presidente do COPIRN. Em
seguida a Sra. Selma Santiago Nunes, Diretora Executiva do COPIRN fez a leitura da Ata da
Assembleia Geral do COPIRN já assinada por todos os prefeitos presentes na Assembleia Geral,
informando que a mesma seria publicada no Diário Oficial ainda nesta semana. Dando continuidade
a Reunião, a Diretora Executiva apresentou a agenda de trabalho para o biênio 2013/2014,
solicitando que as metas apresentadas fossem ratificadas pelo Conselho Diretor. As metas
apresentadas foram: 1º) Realizar licitação com o objetivo de contratar Pessoa Jurídica para
elaboração dos PMSB dos municípios do convênio nº 117/2012 – FUNASA, no valor total de R$
1.379.820,60 (hum milhão, trezentos e setenta e nove mil, oitocentos e vinte reais e sessenta
centavos); 2º) Viabilizar a elaboração dos PMSB de municípios consorciados, de acordo com a
solicitação dos gestores municipais; 3º) Participar de editais da FUNASA ou outras Instituições para
captação de incentivo financeiro na elaboração dos PMSB; 4º) Elaborar projetos e apresentar
propostas de trabalho em editais da FUNASA ou outras Instituições para manejo dos resíduos
sólidos urbanos; 5º) Ampliar a oferta da “Contratação dos Serviços de Saúde Especializados”, pelo
COPIRN, para outras Regiões de Saúde, além da 6ª Região; 6º) Organizar o sistema de transporte
para pacientes eletivos, com rotas previamente definidas pelos municípios, até as cidades polo, sede
das clínicas, aproveitando veículos já existentes; 7º) Realizar licitações com registro de preços para
aquisição de medicamentos, de acordo com a relação da RENAME para a Rede Básica de Saúde;
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8º) Realizar licitação com registro de preços para contratação de horas trabalhadas por máquina; 9º)
Realizar Seminário e Oficinas para elaboração dos Planos Municipais da Literatura, do Livro e da
Leitura, com o apoio da Frente Parlamentar Nacional do Livro e Leitura e outras Instituições
relacionadas com o tema. Durante a apresentação e discussão das metas de trabalho foi ressaltada a
importância de se trabalhar com os Planos Municipais de Saneamento Básico – PMSB quer sejam
para os municípios do Convênio da FUNASA, como também priorizar a segunda meta de acordo
com a solicitação dos gestores municipais. Então, a Diretora Executiva frisou da importância de se
trabalhar por microrregiões, tendo em vista a redução dos custos a partir do ganho em escala, tendo
em vista que estes municípios farão os seus planos com recursos próprios. Neste momento, a
Diretora Executiva citou os municípios de Caiçara do Rio dos Ventos e Pedra Preta que poderiam
ser trabalhados juntos a microrregiões de Angicos. Exemplificou também o caso de São José do
Seridó, Ouro Branco e Equador na microrregião Seridó Oriental. Os prefeitos de São Fernando e
Serra Negra do Norte concordaram com a proposta, podendo esse trabalho ser ampliado para Jardim
de Piranhas, Timbaúba dos Batistas e São João do Sabugi. O prefeito de Apodi, Flaviano Moreira
Monteiro, comentou da necessidade desse trabalho ser realizado para os quatro municípios da sua
microrregião: Apodi, Caraúbas, Felipe Guerra e Governador Dix-Sept Rosado. Sobre o tema
“Manejo dos resíduos sólidos urbanos”, foi mostrada a importância deste tema e a necessidade de se
ampliar essa discussão a partir de experiências no Brasil sobre as tecnologias mais avançadas que os
aterros sanitários. José Nivaldo Araújo de Melo, 2º Vice-presidente, comprometeu-se a trazer a
experiência da usina de UNAI, localizada em Minas Gerais. Discutiu-se bastante a questão da
demora dos licenciamentos pelos IDEMA, havendo necessidade de uma reunião com a
Governadora do Estado. Em seguida, sobre a meta da expansão, da contratação de serviços de
saúdes especializados pelo COPIRN para outras regiões, foi sugerida pela Prefeita de Santa Cruz,
Fernanda Costa Bezerra, priorizar esta meta, tendo em vista a necessidade de todos os municípios
do RN. A prefeita frisou que o COPIRN não deveria aguardar a solicitação das Comissões
Intergestores Regionais para apresentar o trabalho e sim, se fazer presente nas reuniões desses
colegiados para apresentação da proposta e consequentemente implantação do trabalho. Neste
momento o Prefeito de Assu, Ivan Lopes Júnior, falou sobre a necessidade do COPIRN trabalhar
os Protocolos de Encaminhamentos da Rede Básica de Saúde para os serviços de Média
Complexidade, tendo em vista o número de exames solicitados sem maiores necessidades, do ponto
de vista médico. A Diretora Executiva concordou com a fala do Prefeito, dizendo que os Protocolos
devem ser homologados pela SESAP e enfatizou a necessidade de uma capacitação para os Serviços
Básicos de Saúde. Outra meta que foi priorizada pelos membros do Conselho Diretor e Fiscal, foi a
questão da compra consorciada de medicamentos, com o objetivo de racionalizar os custos para
aquisição dos medicamentos. Foi ressaltado também, por Selma S. Nunes, da importância da
estruturação da Assistência Farmacêutica. Outro item também citado foi a questão da organização
do sistema de transporte eletivo, para as regiões com a contratação de serviços já organizada. O
Presidente do COPIRN, Francisco Assis de Medeiros, usou da palavra para falar dos Contratos de
Rateio, mostrou sua preocupação com relação ao financeiro do COPIRN para sua manutenção,
disse que é impossível com o número de Contratos de Rateio assinados, o Consórcio avançar nas
metas propostas. Mostrou a importância do COPIRN, pediu a todos os presentes assinatura dos
Contratos de Manutenção e a solução do saldo devedor em torno de R$25.000,00 (vinte e cinco mil
reais), para o pagamento ao grupo de profissionais contratados pelo COPIRN para preenchimento
da proposta de trabalho da Portaria nº 118/2012 – FUNASA. O Presidente ainda afirmou que
somente para este Convênio, somando com a Declaração de Contrapartida que tenho que assinar, no
valor de R$ 27.596,41 (vinte e sete mil, quinhentos e noventa e seis reais e quarenta e hum
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centavos), o COPIRN tem um débito de mais de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). O 1º
Vice-presidente, Jackson da Santa Cruz Albuquerque Bezerra, mostrou ao Presidente que o
COPIRN estava hoje em outro momento, que a Contrapartida que todos os nove (09) municípios
que estão em débito com o COPIRN, devem sanear estes débitos e que a Contrapartida era
responsabilidade desses municípios. Foi solicitado que o COPIRN verificasse com a área jurídica as
alternativas para o pagamento destes débitos. Alguns prefeitos se manifestaram logo
favoravelmente para assinar os Contratos de Rateio e o Prefeito Expedito Salviano, de Venha Ver,
falou da necessidade de se buscar aliados para cumprir com suas obrigações estatutárias. O
Presidente citou que dentre as metas apresentadas deveriam ser priorizadas: a área da saúde com a
contratação dos serviços de saúde especializados para todas as regiões de saúde do Estado e a
aquisição de medicamentos para a Rede Básica de Saúde, capacitações necessárias e na área do
Meio Ambiente e Saneamento, os PMSB. Nada mais havendo a tratar, o Presidente do COPIRN,
agradeceu a presença e participação de todos e declarou encerrada a Primeira Reunião do Conselho
Diretor e Fiscal do COPIRN, determinando a lavratura desta Ata que após lida e achada conforme, é
assinada pelo Presidente, por todos os prefeitos presentes (lista de presença anexa) e pela Diretora
Executiva.

Natal /RN, 13 de março de 2013

Francisco Assis de Medeiros
Presidente do COPIRN

Selma Santiago Nunes
Diretora Executiva

