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Expediente: 
Federação das Associações dos Municípios da Paraíba - FAMUP 

 
Diretoria 2009/2010 

 
Presidente:  Rubens Germano Costa - Picuí 
1° Vice-Presidente:  José Antônio Vasconcelos - Pedra Lavrada 
2° Vice-Presidente:  Fábio Tyrone B. de Oliveira  - Sousa  
3° Vice-Presidente:  Edvaldo Caetano da Silva - Catolé do Rocha 
4° Vice-Presidente:  Antônio Maroja G. Filho - Juripiranga 
1º Secretário:  Ednancé Alves Henrique - Monteiro  
2º Secretário:  Flávia Serra Galdino  - Piancó 
3º Secretário:  João Clemente Neto - Sapé 
1º Tesoureiro:  José Vieira da Silva - Marizópolis 
2º Tesoureiro:  Yasnaya Pollyana W. Feitosa - Pombal 
 

Conselho Fiscal Efetivo 
 

1. José Pinto Neto - Boa Ventura 
2.  Wanderlita G. Pereira  - Areia de Baraúnas 
3.  José Ivaldo de Morais  - Várzea 
4. Carlos José C. Marques - Boqueirão 
5.  João Luiz de L. Júnior - Amparo 

 
Conselho Fiscal Suplente 

 
1. Nadir Fernandes de Farias - Curral de Cima 
2. Francisco Chagas L. de Sousa - São Mamede 
3. Fernanda Medeiros Loureiro -Emas 
4. José Rofrants Lopes Casimiro- São Francisco 
5. Davi Cordeiro de Oliveira - Santa Terezinha 

 
Conselho Consultivo 

 
1. José Edvan Félix - Catingueira 
2. Isac Rodrigues Alves - Algodão de Jandaíra 
3. Leonid Souza de Abreu - Cajazeiras 
4. João Batista Soares  - Caaporã 
5. Manoel Almeida de Andrade -Barra de Santana   
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voltada à modernização e transparência da gestão municipal 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ 

 
CONSORCIO INTERM. DE G. PÚBLICA INTEGRADA 

NOS MUN. DO BAIXO RIO PARAIBA 
ATA DE REUNIÃO DE DIRETORIA 

 
ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA DO CONSÓRCIO 
INTERMUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA 
INTEGRADA NOS MUNICÍPIOS DO BAIXO RIO 
PARAÍBA – COGIVA, REALIZADA EM JOÃO PESSOA 
(PB), EM 5 DE NOVEMBRO DE 2010: 
  
Em 5 de novembro de 2010, após regularmente convocada pelo 
Sr. Presidente, realizou-se em João Pessoa, na Sede da 
FAMUP,  a quarta reunião de Diretoria do “Consórcio 
Intermunicipal de Gestão Pública Integrada nos 
Municípios do Baixo Rio Paraíba - COGIVA”, a qual foi 
composta pelo Prefeito de SAPÉ e Presidente do Consórcio, 
JOÃO CLEMENTE NETO; pelos Prefeitos ANTÔNIO 
MAROJA GUEDES FILHO (de JURIPIRANGA) e MARIA 
APARECIDA RODRIGUES DE AMORIM (de SÃO JOSÉ 

DOS RAMOS), Diretores do COGIVA; também participou da 
reunião o atual Secretário-Executivo, MANOEL PORFÍRIO 
NEVES, que secretariou os trabalhos. Com as saudações de 
estilo aos presentes, o Presidente do Consórcio discorreu, de 
forma sumária, sobre o objetivo daquele encontro, ressaltando 
que a Entidade esteve com suas atividades parcialmente 
paralisadas durante todo esse tempo, em virtude, 
principalmente, do período eleitoral recém-findo. Todavia, 
disse de seu irresoluto propósito de, agora, passadas as 
eleições, fazer retomar as atividades do Consórcio, conquanto 
reconhecer a importância do mesmo para todos os municípios 
consorciados, no que concordaram os Diretores presentes. Em 
seguida, fez verificação da pauta sugerida pelo Secretário 
Executivo e apresentada àquela Diretoria, passando-se à 
análise e discussão dos seguintes assuntos: 1) Definição das 
Atribuições dos Diretores do Consórcio, atendendo ao que 
dispõe o Art. 28 do estatuto social: Após as ponderações 
colocadas pelo grupo, ficou decidido que o Diretor TOM 
Maroja assumiria a área financeira e de planejamento 
(portanto, Diretor de Planejamento e Finanças) e que a Diretora 
Aparecida Amorim teria sob seu encargo a área administrativa 
em geral (Diretora Administrativa); 2) Convite à BR 
CONSULT (ou a outra consultoria especializada) para 
apresentação de proposta de trabalho ao COGIVA, objetivando 
à realização do planejamento estratégico, do orçamento anual 
para 2011 e de projetos específicos já inclusos no orçamento 
em vigor: Atendendo a sugestão do Diretor TOM Maroja, ficou 
decidido que a referida consultoria deveria ser convidada para 
fazer sua apresentação em assembléia geral, por se tratar de 
matéria do interesse geral dos municípios consorciados;  3) 
Contratação de serviços de Contabilidade e de software 
gerenciador da contabilidade: foi apresentada pelo Secretário 
Executivo propostas feitas neste sentido pelos profissionais 
que, provisoriamente, já vem prestando os serviços ao 
Consórcio, sendo a proposta do Contador, no valor e R$ 
600,00/mês, a contar de julho/2010 e o aluguel de software, no 
valor de R$ 300,00/mês, a partir de outubro/2010; Ponderados 
esses custos, as propostas foram aprovadas, ficando a 
Secretaria Executiva autorizada a dar encaminhamento aos 
respectivos contratos, visando à legalidade das respectivas 
despesas; 4) Contrato de consultoria jurídica relativo aos 
serviços especializados de orientação, formatação jurídica dos 
atos constitutivos do Consórcio e sua efetiva 
operacionalização: Pôs em apreciação o presidente João 
Clemente o contrato celebrado entre o COGIVA e o Advogado 
Manoel Porfírio Neves, cuja capacidade jurídica e intelectual 
(ressaltou) já é de todos conhecida, contrato este que se 
formalizou desde 8 de março de 2010, “ad referendum”, nos 
termos do instrumento contratual apresentado para exame e 
verificações pela Diretoria, no valor global de R$ 6.000,00 
(seis mil reais), e cuja prestação de serviços já se havia 
realizado entre os meses de outubro/2009 e junho/2010; Sem 
maiores discussões a respeito, foi a decisão homologada pela 
Diretoria, autorizando-se que a Secretaria Executiva adotasse 
todas as providências de praxe, visando ao respectivo 
cumprimento e pagamento, tão logo as finanças da Entidade 
assim o permitam; 5) Discussão da pauta de salário para os 
servidores do Consórcio: Foi apresentada pelo atual Secretário 
Executivo sua proposta de remuneração, em R$ 5.000,00/mês, 
a partir de sua efetiva nomeação, bem como de um auxiliar de 
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escritório e de um motorista (pedindo também a locação de um 
veículo), com remuneração sugerida, respectivamente, em R$ 
510,00 e R$ 650,00, justificando a necessidade desses 
servidores, como meio de agilizar as atividades do COGIVA; 
Quanto à proposta de remuneração do Secretário Executivo, 
após as discussões de estilo, ficou aprovada à unanimidade; No 
tocante à sugerida contratação de um auxiliar e de locação de 
um veículo com o respectivo motorista, o Diretor TOM Maroja 
ponderou, se examinasse a conveniência de não fazer referidas 
contratações, agora (pelo menos até o final do exercício), com 
o objetivo de minimizarem-se os custos de rateio com os 
municípios consorciados, em face da peculiar dificuldade 
financeira por que passa a municipalidade – como é de todos 
sabido; Neste sentido, o presidente João Clemente propôs-se a 
colocar à disposição do Consórcio um servidor do Município 
de Sapé, pelo tempo que se fizesse necessário, autorizando, 
desde logo, que a Secretaria Executiva procedesse aos trâmites 
legais recomendados; Quanto ao motorista e à locação de um 
veículo, o Secretário Executivo também observou que, 
inicialmente, poderia até dispensá-los, nada obstante os 
inconvenientes óbvios quanto ao cansaço físico e outros mais 
apontados, desde que os custos de deslocamento em seu 
próprio veículo fossem ressarcidos com uma ajuda de custos 
correspondente, deixando-se para o próximo exercício 
financeiro o exame dessa matéria; Com tais ponderações, pois, 
ficou assim decidido: o Município de Sapé cederia um servidor 
de seus quadros para o COGIVA e o Secretário Executivo 
realizaria todas as viagens necessárias, até dezembro próximo, 
em seu próprio carro, com o ressarcimentos dos respectivos 
custos, tudo ficando desde já autorizado pela Diretoria; 6) 
Rateio das despesas de capital e das despesas correntes do 
exercício em curso: Descreveu o Secretário Executivo a 
situação atual relacionada com a arrecadação das receitas de 
rateio (de capital e correntes), lembrando que o Consórcio, 
apesar de todos os esforços despendidos neste sentido, somente 
teria recebido até 31/10/2010 as seguintes contribuições: dos 
Municípios de Juripiranga  (R$ 1.500,00 e R$ 1.897,00 a 
título de rateio de capital e de despesas correntes, 
respectivamente); de São José dos Ramos (R$ 1.500,00 e R$ 
1.897,00 a título de rateio de capital e de despesas correntes, 
respectivamente); de São Miguel de Taipu (R$ 1.500,00 a 
título de rateio de capital); de Sobrado (R$ 1.500,00 a título de 
rateio de capital); de Sapé (R$ 1.500,00 a título de rateio de 
capital); Em contrapartida, fez o Secretário Executivo a 
demonstração da seguinte planilha de despesas a pagar, até 
31/12/2010:  a) serviços de contabilidade – R$ 3.600,00;  b) 
aluguel de software de contabilidade – R$ 900,00; c) 
remuneração do Secretário Executivo (nas bases acordadas e 
mais os encargos fiscais e trabalhistas respectivos) – 
aproximadamente R$ 40.000,00;  d) pagamento do contrato de 
consultoria jurídica, também já aprovado – R$ 6.000,00; e) 
despesas de condomínio (sete meses) – estimativa de R$ 
500,00; f) despesa com energia elétrica (estimativa para sete 
meses) – R$ 450,00; g) outras pequenas despesas (por 
estimativa) – R$ 1.500,00, importando tal custeio em 
aproximadamente R$ 53.000,00, além do remanescente das 
despesas de instalação, cujo saldo devedor é da ordem de R$ 
10.000,00, incluindo-se a indispensável aquisição de um 
computador com impressora (projeção da DESPESA 
GLOBAL - R$ 63.000,00). Levando-se em conta o montante 
da despesa assim demonstrada, fez-se o cotejo com o rateio de 
capital e corrente a receber, chegando-se ao entendimento, em 
princípio, de que em se recebendo dos municípios de Mari , 
Caldas Brandão e Pilar  o rateio da despesa de instalação 
(1.500,00) mais quatro parcelas do rateio da despesa de custeio 
(de R$ 7.588,00 cada um); mais quatro contribuições dos 
Municípios de Sapé, Sobrado e São Miguel de Taipu (de R$ 

7.588,00 cada um) e mais três contribuições de custeio dos 
Juripiranga  e São José dos Ramos (porque já pagaram uma), 
no valor de R$ 5.691,00 cada, tudo isto importando numa 
RECEITA GLOBAL A RECEBER - R$ 61.410,00, 
certamente tal projeção quase seria suficiente para honrar os 
compromissos do Consórcio até o final do corrente exercício; 
Feita esta análise, ficou decidido que o assunto deveria ser 
levado aos demais municípios partícipes, o quanto antes, a fim 
de se tomar uma deliberação definitiva, já que a esta altura dos 
acontecimentos, só dispõem das receitas de dois meses 
(novembro e dezembro), até o fechamento do exercício; 7) 
Outros assuntos foram por fim discutidos, dentre os quais, o 
mais relevante e por consenso, a necessidade de se convocar 
uma Assembléia Geral Extraordinária para discussão, em 
especial, da questão financeira; Assim sendo, ficou decidido 
que se faria esta convocação para o próximo dia 11 de 
novembro (quinta-feira), para o mesmo local e hora, ou seja, no 
auditório da FAMUP, com início às 14:00 hs; Desde logo, 
ficou autorizada a Secretaria Executiva a adotar todas as 
providências necessárias à comunicação tempestiva de tal 
convocação a todos os municípios interessados, decidindo-se, 
igualmente, que a Diretoria promoveria em conjunto os 
contatos indispensáveis à realização da AGE assim agendada. 
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual se 
lavrou esta ata para registro, a qual, uma vez lida e aprovada 
segue assinada por todos os presentes. João Pessoa (PB), 5 de 
novembro de 2010. 
  
MANOEL PORFÍRIO NEVES 
Secretário Executivo 
  
JOÃO CLEMENTE NETO 
Presidente 
  
MARIA APARECIDA RODRIGUES DE AMORIM 
Diretora 
  
ANTÔNIO MAROJA GUEDES FILHO 
Diretor  

Publicado por: 
Manoel Porfírio Neves 
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