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C �RES-Cariri Oriental 
CONSORCIO PU BUCO DE MANEJO DOS RES[ DUOS SO LIDOS DA REGIAO CARIRI ORIENTAL 

ATA DA I8 ASSEMBLEIA EXTRAORDINARIA DO CONSORCIO PUBLICO DE 
MANEJO DOS RESIDUOS SO LIDOS DA REGIAO CARIRI ORIENT AL 

Aos dias tres do mes de marco do ano de dois mil e vinte, as 14:00 horas, no Auditorio da 
Policlinica Jose Gilvan Leite Sampaio, localizado a Av. Prefeito Joao Inacio de Lucena, n° 
1800, Bairro Morro Dourado, no Municipio de Brejo Santo - CE, foi realizada a PRIMEIRA 
ASSEMBLEIA EXTRAORDINAAIA DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS 
RESIDUOS SO LIDOS DA REGIAO CARIRI ORIENT AL I CORES - Cariri Oriental O 
Presidente do Cons6rcio, o Sr. Francisco Agabio Sarnpaio Gondirn, Prefeito do Municipio de 
Penaforte, que presidiu a Assernbleia, deu as boas-vindas a todos e agradeceu a presenca dos 
prefeitos, a Sra. Teresa Maria Landirn Tavares, Municipio de Brejo Santo, o Sr. Josevan Leite 
de Oliveira, Municipio de Mauriti, o Sr. Afonso Tavares Leite, Municipio de Abaiara, da 
Superintendente do CORES - Cariri Oriental, a Sra. Nathalia Cruz Crisostomo, e demais 
presentes. Em ato continue o Presidente Francisco Agabio Sarnpaio Gondirn informou que os 
membros presentes formararn quorum, sendo assirn possivel aprovar os assuntos propostos em 
pauta. Desse modo, declarou aberta a Assembleia e informou que a pauta, contern a seguinte 
proposta de Ordern do dia: 1- Alteracao do Estatuto; 2- Alteracoes administrativas no Contrato 
do Cons6rcio Publico - Protocolo de Intencoes; 3 - Informacoes sobre o repasse do ICMS 
referente ao Indice Municipal de Qualidade do Meio Arnbiente - IQM. Em seguida, a 
Superintendente Nathalia Cruz Crisostomo, passou as deliberacoes e apresentou a necessidade 
das alteracoes nos artigos 11 e 71 do Estatuto do Consorcio, onde, no caput do art. 11. consta 
a seguinte redacao: As Assernbleias Ordinarias serao convocadas rnediante edital publicado no 
Diano Oficial do Estado do Ceara, notificado a cada um dos consorciados, publicado no quadro 
de avisos da sede do Consorcio e, corn destaque, no sitio que o Consorcio mantera na internet, 
dele devendo constar [ ... ], e propos, levando em consideracao que o valor para realizar 
publicacao no DOE e rnuito alto, o que torna-se inviavel para o Cons6rcio, a seguinte redacao: 
As Assernbleias Ordinarias serao convocadas rnediante edital publicado em meios oficiais de 
publicacao, notificado a cada um dos consorciados, publicado no quadro de avisos da sede do 
Cons6rcio e, corn destaque, no sitio que o Consorcio mantera na internet[ ... ], no que foi aceito 
por todos os presentes. Em seguida, foi apresentado o Art. 71, que contern o seguinte texto: Os 
limites estabelecidos para os procedimentos licitatorios serao aJterados em conforrnidade com 
a legislacao vigente relacionada as licitacoes e contratacoes, e sugeriu acrescentar os § 1 °, 2° e 
3°, passando a vigorar com a seguinte redacao: § 1 ° Em carater provisorio, e ate a constituicao 
do quadro de pessoal do presente Consorcio, a Comissao Permanente de Licitacao do municipio 
sede da presidencia exercera as atribuicoes e competencies previstas na lei 8.666/93. § 2° Os 
mernbros a que alude o §1° do presente artigo farao jus ao recebirnento temporario de 
gratificacao pecuniaria pelos services prestados, a serern fixadas em ato deliberativo da 
Assembleia Geral. § 3° A gratificacao pecuniaria prevista no §2° ficara as expensas e sob a 
responsabilidade do presente Consocio, que fixara data e forma de pagamento, no que foi aceito 
por todos os presentes. Sendo aceito por todos os presentes, as alteracoes dos Art. 11 e 71, que 
serao regulamentados atraves da Resolucao N° 01/2020, de 03 de marco de 2020. Em seguida, 
a Superintendente apresentou duas propostas de alteracao do Protocolo de Intencoes, onde a 
primeira foi de suprimir o inciso VII da Clausula 1 a do Protocolo de Intencoes, que citava o 
Municipio de Milagres como ente consorciado. 0 segundo, foi de alterar a Sede Administrativa 
do Consorcio, rnudando do Municipio de Milagres e passando a ser no Municipio de Brejo 
Santo. Sendo am bas as propostas aceitas por todos os presentes, onde serao regularnentadas por 
meio da Resolucao N° 02/2020, de 03 de marco de 2020. Dando continuidade, o Presidente � 
Francisco Agabio Sampaio Gondirn falou sobre as condicionantes impostas pela Secretan� ·a do 
Meio Ambiente do Estado - SEMA, para a inscricao no Indice Municipal de Qualidade do Meio 

Rua Coronel Basilio, 209 - Centro - CEP: 63.260-000 - Brejo{F a to - CE 
CNPJ: 34.967.671/0001-48 

consorciocaririoriental@gmail.com 



c RES-Cariri Oriental 
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS s6uoos DA REGIAO CARIRI ORIENTAL 

Ambiente- IQM 2020. Os entes presentes decidiram que seria necessario agendar uma reuniao 
com o Secretario da SEMA, o Senhor Artur Vieira Bruno, com o intuito de buscar solucoes 
para a problematica enfrentada pela maioria dos Municipios consorciados e assim garantir a 
viabilidade economica do Cons6rcio em 2021. Retomando o uso da palavra, a Superintende 
falou que a Secretaria da Fazenda - SEF AZ s6 informou nesse mes de marco sobre o valor do 
repasse do mes de janeiro, referente a diferenca do valor total do IQM e o rateio com o 
Cons6rcio. A medida que as informacoes sejam publicadas, serao repassadas por meio de oficio 
para os Secretaries de Financas, Tesoureiros, Contadores e Gestores dos Fundos Municipais, 
solicitando a transferencia do referido valor para a Conta Especifica do Fundo Municipal do 
Meio Ambiente, e que, sera estipuJado um prazo de 10 ( dez) dias uteis para apresentacao do 
comprovante da transferencia ora mencionada, buscando obedecer ao Decreto de N° 32.483 de 
29 de dezembro de 2017, onde todos concordaram. Em ato continuo, o Presidente informou que 
estara levando um oflcio de solicitacao para a SEF AZ, a fim de tentar que o repasse mencionado 
anteriormente seja realizado diretamente na conta especifica do Fundo Municipal do Meio 
Ambiente, onde todos concordararn. E nao havendo mais rnanifestacoes, encerrou a discussao. 
E por nao haver mais assunto na Ordem do Dia a ser analisado, discutido e deliberado, o 
Presidente do Cons6rcio, Sr. Francisco Agabio Sarnpaio Gondim, declarou encerrada a 
Assembleia Extraordinaria do Cons6rcio Publico de Manejo dos Residuos S61idos da Regiao 
Cariri Oriental, e eu, Nathalia Cruz Crisostomo, na ausencia da Secretaria, secretariei a presente 
Assembleia Extraordinaria, redigi a presente ata que, apos Iida e aprovada, sera assinada por 
mim e pelo Presidente do Cons6rcio Publico de Manejo dos Residuos S6lidos da Regiao Cariri 
Oriental. 

Francisco Aglbio Sampaio Gondim 
Prefeito do Municipio de Penaforte 

Presidente do CORES - Cariri Oriental 

Nathalia Cruz Crisostomo 
Superintendente do CORES - Cariri Oriental 

Secretaria Geral da Assembleia 
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO 
DOS RESIDUOS SO LIDOS DA REGIAO CARIRI ORIENT AL - CORES CARIRI 

ORIENTAL EM 03/03/2020 

FREOUENCIA 
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