ATA DA 1ª REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL DO CONSÓRCIO NACIONAL
DE VACINAS DAS CIDADES BRASILEIRAS - CONECTAR
Aos vinte e nove dias do mês de abril de 2021, às 18h30min, por meio da
plataforma digital “Google Meet”, realizou-se virtualmente a 1ª Reunião do
Conselho Fiscal do Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras
– CONECTAR. Participaram da reunião: Prefeito Gean Loureiro, Presidente do
Consórcio Conectar; Prefeito Jairo Jorge (Canoas/RS); Prefeita Marília Campos
(Contagem/MG); Secretário Gustavo Braga representando o Prefeito Bruno
Cunha Lima (Campina Grande/PB); Secretário Ibrahim El Kadi (Guarulhos/SP);
Marcelo Cabral, secretário executivo do Consórcio Conectar; Henrique Oliveira,
gerente administrativo-financeiro do Consórcio Conectar; Gilberto Perre,
secretário executivo da Frente Nacional dos Prefeitos; Tarcísio Cintra, consultor
da Frente Nacional dos Prefeitos; Cristian Perius representando o prefeito Leo
Portolin (Primavera do Leste/MT); Chefe de gabinete do prefeito Jairo Jorge,
Régis de Oliveira.
Realizada a abertura da reunião pelo Secretário Executivo do Consórcio, Marcelo
Cabral, oportunidade em que agradeceu a presença dos participantes e
apresentou a pauta da reunião, qual seja: definição da presidência do Conselho
Fiscal; status da estruturação administrativa do Consórcio; apresentação do
quadro de receitas e despesas previstas; próximos passos. Em seguida, passou
a palavra ao presidente do Conectar, Gean Loureiro, para apresentar um
panorama geral do Consórcio do ponto de vista da aquisição de vacinas e
insumos. Após breve apresentação dos atuais contatos com laboratórios e
respectivos posicionamentos, o presidente Gean passou a palavra ao Secretário
Executivo do Consórcio, Marcelo Cabral, que deu início aos assuntos da pauta
mencionando de forma sucinta as atribuições do Conselho Fiscal dispostas no
Estatuto Social. Ato contínuo, citou a composição do Conselho Fiscal: Titulares:
▪ Rafael Greca (Curitiba/PR) ▪ Jairo Jorge (Canoas/RS) ▪ Guti (Guarulhos/SP);
Suplentes: ▪ Bruno Cunha Lima (Campina Grande/PB) ▪ Leo Portolin
(Primavera do Leste/MT) ▪ Marília Campos (Contagem/MG).
Logo após, Marcelo Cabral informou sobre a necessidade de definir a
presidência do Conselho, entre os titulares, para exercício pelos primeiros dois
anos de funcionamento do Consórcio. Na sequência, abriu espaço para
manifestação dos participantes. Em seguida, o presidente Gean convidou o
prefeito Jairo Jorge (Canoas/RS) para assumir a presidência do Conselho Fiscal,
o qual aceitou o convite. Após apontamentos, ficou deliberado que o prefeito

Jairo Jorge (Canoas/RS) será o presidente do Conselho Fiscal para os dois
primeiros anos de funcionamento do Consórcio Conectar.
Na sequência, Marcelo Cabral retomou a palavra e apresentou resumidamente o
atual panorama da estruturação administrativa, financeira e jurídica do
Consórcio. Marcelo Cabral destacou os principais pontos relacionados à
aquisição do CNPJ, que deve ser liberado até o dia cinco de maio; à definição da
conta bancária junto ao Santander até o dia trinta de abril; às resoluções
(compliance, finanças, pessoal e licitações) – ressaltando a previsão de reunião
da Diretoria, que ocorrerá na data provável de dez de maio, na qual serão
aprovadas as resoluções; aos sistemas gerenciais (tramitação de processos;
gestão administrativa e financeira; transacional/aquisições); e ao quadro de
pessoal (preenchimento de boa parte com servidores municipais cedidos).
Marcelo Cabral enfatizou a importância das resoluções de Compliance, que
serão analisadas pelo Conselho Fiscal. Ressaltou os esforços do Consórcio no
que tange à integridade e transparência, garantindo segurança jurídica a todos
e, principalmente, a confiança dos consorciados.
Em seguida, apresentou de forma breve a projeção de receitas, destacando a
aprovação do contrato de rateio na última reunião da diretoria, explicando as
informações do quadro de preços apresentado. Na sequência, Marcelo Cabral
deu início ao debate a respeito da definição de como será feita a cobrança do
rateio, questionando se a cobrança deve ser mensal, semestral ou anual. Após,
o prefeito Jairo Jorge recomendou que a cobrança deveria ser semestral ou
anual, ressaltando a dificuldade da cobrança mensal e o maior risco de
inadimplência. Em seguida, o consultor da FNP, Tarcísio Cintra, sugeriu que
sejam feitas cobranças quadrimestrais. Na sequência, o presidente Gean
Loureiro questionou se seria possível estabelecer uma cobrança semestral,
sendo que a primeira cobrança, referente ao 1º semestre, seria equivalente a 1/3
do total, ou seja, o 1º boleto seria enviado com um valor menor, e, a partir de
julho, seria enviado o boleto do 2º semestre. Para responder ao questionamento,
o gerente administrativo-financeiro do Consórcio, Henrique Oliveira, informa que
a cobrança é automatizada, sendo assim, não há prejuízos à operacionalização
dessas cobranças qualquer que seja sua periodicidade. Após os apontamentos,
ficou deliberado que a cobrança da contribuição será feita semestralmente.
Em seguida, o Secretário Executivo do Consórcio prosseguiu com a
apresentação da projeção de receitas, destacando as previsões de arrecadação.
Ato contínuo, apresentou a projeção de despesas, com destaque para as
despesas ordinárias do Consórcio e assuntos relacionados à estrutura de
pessoal. Em seguida, apresentou quais serão os próximos passos, comentando
sobre a necessidade de apreciação do Conselho Fiscal a respeito da
Resolução de Compliance. Marcelo Cabral ressaltou ainda sobre a necessidade
de definição da frequência de realização das reuniões do Conselho Fiscal,
afirmando que esta deve ser uma decisão a ser tomada posteriormente e

sugerindo encontros mensais. Na sequência, pediu permissão para criar um
grupo de WhatsApp para facilitar a circulação de documentos e definição de
agenda.
Por fim, ressaltou que a 2ª Reunião de Diretoria será realizada na data provável
de dez de maio, com a presença do Conselho. Finalizando sua fala, Marcelo
Cabral agradeceu pela confiança de todos e pelo apoio do prefeito Jairo Jorge
ao aceitar a presidência do Conselho Fiscal. Em seguida, o presidente do
Conectar frisou a respeito dos esforços do Consórcio em seguir trabalhando com
a menor estrutura administrativa possível, com vistas à redução de custos. Nada
mais havendo, o presidente Gean Loureiro agradeceu a participação de todos e
encerrou a reunião. E, para constar, eu Gean Loureiro, presidente do Conectar,
lavrei e assinei a presente Ata.
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