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ATA 001/2020 DA REUNIAO DO GRUPO EXECUTIVO CONSORCIO PUBLICO DE 
MANEJO DOS RESIDUOS SO LIDOS DA REGIAO CARIRI ORIENT AL 

Aos sete dias do mes de julho do ano de dois mil e vinte, as 14:00 horas, por meio de 
videoconferencia, em "sala virtual" criada pela plataforma do Google Meet, realizou-se a 
reuniao do Grupo Executivo - GE DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS 
RESIDUOS SO LIDOS DA REGIAO CARIRl ORIENT AL I CORES - Cariri Oriental. A 
Superintendente do Consorcio, Nathalia Cruz Crisostomo, presidiu a reuniao e deu boas-vindas 
a todos e agradeceu a participacao dos representantes Jose Wesckley Teles de Luna, Municipio 
de Abaiara, Maria RydJeily de Albuquerque Leal, Municipio de Aurora, Catarina Tavares, 
Municipio de Barro, Juliana dos Santos Monte, Municipio de Brejo Santo, 
Clecio Dayson Gomes Neri, Municipio de Jati, Savana Leite, Municipio de Mauriti, Tania 
Maria de Figueiredo Cardoso, Municipio de Milagres e Lacordaire Rodrigues Morais, 
Municipio de Porteiras. Em seguida, em substituicao a Lista de Presenca, como forma de 
comprovar a presenca dos participantes na reuniao, fez-se uma fotografia da tela que representa 
a sala virtual desta videoconferencia. Apos, a Superintendente Nathalia Cruz Crisostomo 
declarou aberta a reuniao, pediu autorizacao para que a mesma fosse gravada e passou a abordar 
os assuntos da pauta, devidamente apresentados pela Superintendencia com antecedencia de 
uma semana. Em seguida infonnou que a presente Ata abordara os assuntos tratados de forma 
muito breve, uma vez que a reuniao esta sendo gravada ea gravacao sera disponibilizada para 
todos os representantes do Grupo Executivo, possibi1itando inclusive que aqueles que nao 
participaram da reuniao possam se inteirar dos assuntos posteriormente. Assim, passando ao 
primeiro item da pauta, a Superintendente Nathalia Cruz Crisostomo apresentou a irnportancia 
de ser implantada a Coleta de oleo vegetal pos-consumo, haja vista a problematica ambiental e 
operacional provocada em consequencia do descarte desordenado desse residuo. Foi 
apresentada a parceria com a Empresa de Produtos de Limpeza Jua, a qual apoia os Municipios 
consorciados, ficando responsavel por toda a logistica de transporte, disponibilizacao de 
bombonas para armazenamento e auxilio nas divulgacoes. Disse ainda que a Empresa paga o 
valor de R$ 0,80 (oitenta centavos) por litro de oleo coletado e que se faz necessario identificar 
uma instituicao com CNPJ e conta bancaria, para ser beneficiada pelo Projeto. Sugeriu ainda 
que os representantes do GE realizem urn levantamento dos Orgaos publicos possiveis de serem 
implantados pontos de entrega voluntaria, bem como, cadastrar os estabelecimentos cornerciais 
que queiram participar do Projeto. E falou ainda que e necessario intensificar o trabalho de 
educacao ambiental, durante e pos pandemia, e divulgacao para que haja a participacao da 
sociedade, buscando as altemativas que mais se adequem a realidade de cada um. Passando 
para o segundo item da pauta, falou-se sobre a organizacao da Coleta de pneus inserviveis e dos 
rejeitos de borrachas e da parceria que o Cons6rcio firmou com a Empresa Cidade Verde, a 
qual realiza a coleta desses residuos de forma gratuita nos Municipios consorciados, 
informando que a coleta ja aconteceu, entre a ultima semana de junho e a primeira semana de 
julho, nos Municipios de Barro, Milagres e Mauriti. Dessa forma, os Representantes do GE 
ficaram responsaveis pela organizacao nos seus respectivos Municipios, informando quando 
houver demanda para a empresa realizar a retirada, inclusive dos rejeitos gerados pelos artesaos 
que fazem o uso <lesses materiais como materia prima para a producao de objetos. Passando 
para o terceiro item da pauta, a Superintendente Nathalia Cruz Crisostomo abordou a 
necessidade de organizar as Associacoes de Catadores de Materiais Reciclaveis e solicitou que 
os representantes realizassern um cadastro dos Catadores dos Municipios, para que seja possivel 
identificar a quantidade real, onde estao inseridos ea infraestrutura necessaria afim de planejar 
a implantacao da coleta seletiva nos Municipios e de modo que essas associacoes fiquem aptas 
a concorrerem a possiveis editais, como o do Bolsa Catador, por exemplo. Falou ainda, que esta 
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buscando o apoio da Secretaria das Cidades para organizar as Associacoes. Em seguida 
abordou o quarto item da pauta que trata sobre as Estrategias para a Educacao Ambiental nos 
Municipios em tempos de Pandemia do COVID - 19. Solicitou-se que os representantes dos 
Municipios realizem um levantamento dos meios de comunicacao disponiveis para realizar as 
divulgacoes dos trabalhos e carnpanhas educativas nos Municipios. Em ato continuo, a 
Superintendente reforcou a irnportancia de serem formados subgrupos de trabalho em cada 
municipio, que deverao ser compostos de pelo menos 01 (um) representante das Secretarias do 
Meio Ambiente, Educacao, Saude, Assistencia Social e Infraestrutura. Salientou que com esse 
grupo formado, as acoes serao trabalhadas de forma mais eficaz nos municipios e trara agilidade 
para resolver os assuntos e Projetos propostos. Foi solicitado que os representantes levantem 
junto a essas secretarias quern serao os respectivos representantes para que possam ser 
agendadas reunioes com os mesmos. Dando continuidade, a Superintendente Nathalia Cruz 
Crisostomo propos que as reunifies mensais do Grupo Executivo fiquem acontecendo na 
primeira terca-feira de cada mes, no horario das 14h, de forma remota por meio de plataformas 
digitais, no que foi aceite por todos. Em seguida, a Superintendente apresentou as paginas das 
redes sociais e o site do cons6rcio e disse que as acoes desenvolvidas nos Municipios tarnbem 
seriam divulgadas por meio dessas paginas. Depois passou o uso da palavra para Juliana Monte, 
representante do Municipio de Brejo Santo, que falou da experiencia da parceria do Municipio 
com a Empresa de produtos de limpeza Jua e disse que a empresa faz o sorteio de brindes como 
forma de incentivo para a coleta de 61eo. Disse ainda que o Municipio faz a troca de 6leo por 
mudas produzidas no viveiro municipal. A representante do Municipio de Milagres, Tania 
Maria, falou do projeto da Coleta de 61eo no municipio e disse da parceria com o Projeto Ipe 
S6 da Professora Lurdes Cunha, que disponibiliza mudas nativas para a arborizacao no 
Municipio. Depois a representante do Municipio de Aurora, Maria Rydleily, frisou sobre o seu 
interesse em efetivar as acoes no Municipio e disse que faria o possivel para estar atuando na 
implantacao dos projetos propostos. Em seguida, a Secretaria Catarina Tavares, do Municipio 
de Barro, falou da importancia do Municipio estar consorciado e das acoes ja realizadas como 
a coleta de pneus, por exemplo. Agradeceu e parabenizou a forrna que a Superintendente 
Nathalia Cruz esta articulando as parcerias e as propostas de projetos a serem implantados a 
curto e medic prazo nos Municipios e frisou que o Cons6rcio e a solucao para resolver a 
problematica dos Municipios de pequeno porte. Assim, nao havendo mais manifestacao nem 
uso da palavra, cumpridos todos os itens da pauta desta reuniao, e por nao haver mais assunto 
a ser tratado, discutido e/ou deliberado, a Superintendente deu por encerrada a reuniao do Grupo 
Executivo, agradecendo a participacao de todos os Representantes presentes. Do exposto, eu 
Nathalia Cruz Crisostomo, Superintendente do Cons6rcio, lavro a presente Ata.j untando a Lista 
de presenca ( desta feita substituida pela fotografia da tela da "sala virtual" da videoconferencia), 
a qua! faz parte integrante desta. Deste modo, achada conforme, a presente vai assinada por 
rrum. 

Natba� Cr:stomo 
Superintendente do CORES - Cariri Oriental 
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FREQUENCIA - IMAGENS DA SALA VIRTUAL DO GOOGLE MEET 
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