C �RES-Cariri Oriental
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO CARIRI ORIENTAL
ATA DA 1 • ASSEMBLEIA ORDINAluA DE 2020 DO CONSORCIO PUBLICO DE
MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO CARIRI ORIENTAL

Aos dias dezesseis do mes de junho do anode dois mile vinte, as 14:30 horas, foi realizada,
virtualmente atraves da plataforma do Google Meet, a PRIMEIRA ASSEMBLEIA
ORDINARlA DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA
REGIAO CARIRI ORIENTAL I CORES - Cariri Oriental, do exercicio 2020. 0 Presidente do
Consorcio, o Sr. Francisco Agabio Sampaio Gondim, Prefeito do Municipio de Penaforte, deu
as boas-vindas e agradeceu a presenca do Prefeito Lielson Macedo Landim, do Municipio de
Milagres, do sr. Francisco Lucena Cartaxo, representando o Prefeito do Municipio de Mauriti,
da sra. Juliana dos Santos Monte, representando a Prefeita de Brejo Santo, do sr. Clecio Dayson
Gomes Neri, representando a Prefeita do Municipio de Jati, da Superintendente do CORES Cariri Oriental, a Sra. Nathalia Cruz Crisostomo, da convidada Luana Karla Bezerra Ferreira,
Tecnica da Coordenadoria de Desenvolvimento Sustentavel - CODES/SEMA, do sr. Afonso
Tavares Leite, Prefeito de Abaiara e demais presentes. Em ato continuo o Presidente Francisco
Agabio Sampaio Gondim infonnou que os prefeitos presentes e os respectivos representantes
dos Prefeitos que compareceram munidos de Procuracao, formaram quorum para instalacao e
deliberacao dos assuntos propostos em pauta e que tudo o que for deliberado e aprovado na
presente reuniao tera validade e fe publica. Desse modo, declarou aberta a Assembleia e
convocou a Superintendente para secretariar substituindo a prefeita Maria de Jesus Diniz
Nogueira. Em seguida a Superintende informou a pauta que contem a seguinte proposta de
Ordem: 1- Apresentacao e apreciacao da adesao do Municipio de Milagres ao Cons6rcio; 2 Inscricao dos Municipios consorciados no IQM 2020; 3 - Prestacao de contas do Cons6rcio.
Depois, a Superintendente, passou as deliberacoes e apresentou a proposta de adesao do
municipio de Milagres e as condicoes do Contrato de Rateio desse ente no presente exercicio
de 2020, que serao fixadas 06 parcelas, do periodo de julho a dezembro, no valor de R$
16.700,00 (dezesseis mil e setecentos reais) mensais, totalizando o valor global de R$
100.200,00 (cem mile duzentos reais) no ano. Informou ainda que esse valor foi estimado com
base nos dados fomecidos pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceara- SEMA, haja
vista que Milagres se inscreveu no IQM em 2019 como nao consorciado, pontuou 0,6 e os
valores recebidos em 2020 sao menores que os dos demais ja consorciados anteriormente. Nao
havendo discussao, a materia foi colocada em votacao no que foi aprovada por unanimidade
por todos os presentes. Em seguida informou que a presente deliberacao da adesao do
municipio de Milagres ao Consorcio sera regulamentada atraves da Resolucao N° 003/2020, de
16 de junho de 2020. Dando prosseguimento, a Superintendente informou sobre o IQM 2020,
enfatizando que ja realizou as inscricoes e envio de todos os documentos dos 08 ( oito)
municipios consorciados, atendendo ao cronograma estabelecido para os Consorcios e que, para
inscrever o Municipio de Milagres como consorciado e enviar a documentacao necessaria, esta
faltando apenas a ata da presente assembleia. Em seguida passou a palavra para o sr. Israel
Evangelista dos Santos, representante daEmpresa que presta assessoria contabil para o CORES
- Cariri Oriental que realizou uma breve explanacao da prestacao de contas dos meses de
janeiro a maio de 2020. Inicialmente, apresentou as receitas obtidas ate o dia 31 de maio de
2020, e informou que o CORES-Cariri Oriental apresenta dois tipos de receitas: transferencia
dos rnunicipios e os rendimentos bancarios e que no periodo mencionado cada municipio
consorciado contribuiu com R$ 141.750,00 (cento e quarenta e um mil setecentos e cinquenta
reais), totalizando o montante de R$ 1.134.000,00 (um rnilhao cento e trinta e quatro mil reais).
Informou ainda que os rendimentos bancarios foram de R$ 201,32 ( duzentos e um reais e trinta
e dois centavos. Desse modo, o total de receitas foi de 1.134.201,32 (um milhao cento e trinta
e quatro mil duzentos e um reais e trinta e dois centavos). Falou ainda que as despesas mensais
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do consorcio estao sendo em tomo de R$ 14.360,50 (quatorze mil trezentos e sessenta reais e
cinquenta centavos), composta por folha de pagamento, assessoria contabil, locacao de sistemas
e site. Nesse referido periodo ate 31 de maio de 2020 o total de despesas pagas foram de R$
59.362,56 (cinquenta e nove mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e seis centavos).
Retomando o uso da palavra, a Superintende faJou que no Projeto disponibilizado pela SEMA,
o orcamento da construcao da primeira etapa das Centrais Municipais de Residuos (CMR's)
nos nove municipios e no valor de R$ 3.714.959,49 (tres milhoes setecentos e quatorze mil
novecentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos), sendo que, esses projetos
ainda serao ajustados de acordo com as areas nos Municipios. Como montante que se encontra
em caixa atualmente e com a previsao dos valores que serao recebidos ate o mes de dezembro,
ficara faltando pouco mais de um milhao para completar o valor previsto para a construcao da
primeira etapa, a qual esta prevista para ser licitada no anode 2021, conforme cronograma, e
ate la ja sera possivel que esse valor esteja em caixa ate meados de junho de 2021. Depois
ressaltou a importancia da definicao das areas para a irnplantacao das CMR's, para os
municipios que ainda apresentam pendencias, para que sejam providenciadas as doacoes das
areas para o Consorcio, ajustados os projetos para as referidas areas e assim seja dado entrada
nos processos de licenciamento ambientaJ junto a Superintendencia Estadual do Meio Ambiente
- SEMACE. Na oportunidade, Luana Karla, Tecnica da CODES-SEMA, fez o uso da palavra
e afirmou que a SEMA contatou a SEMACE e ficou acordado que a modalidade da licenca
<lesses estabelecimentos seriam uma Licenca Ambiental Unica- LAU e que esse tipo de licenca
tern celeridade maior para ser emitida do que o de costume. Retomando o uso da palavra, a
Superintendente, Nathalia Cruz, falou a respeito do planejamento dos Projetos a serem
desenvolvidos a curto prazo nos municipios consorciados, dentre eles, estruturacao e inclusao
social dos Catadores de materiais reciclaveis para a realizacao da Coleta Seletiva, trabalho de
Educacao Ambiental, a busca de parceiros para a realizacao da coleta e destinacao final
ambientalmente adequada dos materiais integrantes da Logistica Reversa como pneus, pilhas,
baterias e lampadas e da coleta de oleo p6s-consumo (oleo de cozinha). Frisou que essas acoes
precisam ser trabalhadas antes da construcao das CMR's, para que os municipes tenham
conhecimento e possam contribuir realizando acoes minimas como a separacao dos seus
residuos em sua residencia e colaborar com o trabalho de coleta seletiva. Em seguida, Luana
Karla, Tecnica da CODES-SEMA, pediu o uso da palavra e parabenizou o trabaJho que esta
sendo desempenhado pela Superintendente, Nathalia Cruz, afinnando que se trata de um
trabalho arduo, pois nesse mornento inicial de constituicao do Consorcio passa-se por muitas
questoes burocraticas e por se tratarem de muitos Municipios envolvidos, o trabalho e ainda
maior. E que mesmo com essas questoes, que tomam muito tempo, esta sendo realizado um
trabalho plausivel para atender o que propoe a Politica Nacional de Residuos Solidos. Em
seguida, o Prefeito Lielson Landim, do Municipio de Milagres, tomou o uso da palavra e
enfatizou a importancia de estruturar as Associacoes e Cooperativas de Catadores de Materiais
Reciclaveis nos Municipios, afim de que esses fiquem aptos a concorrerem a possiveis editais,
que por ventura venham a surgir, como o Bolsa Catador, por exemplo, lancado no ano de 2019
pela SEMA e demais parcerias que possam ser feitas, ate mesmo com empresas privadas. Em
seguida solicitou o apoio do Consorcio na estruturacao e organizacao das associacoes nos
municipios. Retomando o uso da palavra, a Tecnica da CODES-SEMA, Luana Karla, falou a
respeito do trabalho desenvolvido pela Secretaria das Cidades no tocante a estruturacao das
Associacoes de Catadores de Materiais Reciclaveis e que o intuito e que todos os Catadores se
organizem de forma associada para que possam ser inseridos nos Projetos de inclusao social
que venham a surgir. A representante do Municipio de Brejo Santo, Juliana Monte, fez o uso
da palavra e disse que dos nove municipios apenas Brejo Santo esta sendo atendido em sua
totalidade no Projeto de Incl usao e que as associacoes nao estao preparadas para atenderem os
editais pois no caso da ARBRESA (Associacao dos Agentes Recicladores de Brejo Santo),
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apesar de formalizada, nao pode concorrer ao edital do Bolsa Catador em razao da falta de
gestao contabil e financeira e que e preciso os municipios apoiarem os catadores nesse sentido.
Em seguida, a Superintendente Nathalia Cruz tomou a palavra e enfatizou que o Consorcio,
dentro de suas possibilidades, dara apoio administrativo, juridico e contabil as associacoes de
catadores em todos os municipios consorciados. Dando continuidade, o Presidente, Francisco
Agabio, retomou o uso da palavra e enfatizou a irnportancia de ser feito urn video institucional
apresentando o projeto <las CMR 's para que a populacao dos Municipios consorciados tenha
conhecimento do que de fato trata-se o Projeto e assim, possam entender que este trara
beneficios diversos para o meio ambiente e que consequentemente afeta diretamente na
melhoria da saude publica. E nao havendo mais manifestacoes, encerrou a discussao. E por nao
haver mais assunto na Ordem do Dia a ser analisado, discutido e deliberado, o Presidente do
Consorcio, Sr. Francisco Agabio Sampaio Gondim, declarou encerrada a Assembleia Ordinaria
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 Ordinaria, lavrei
a presente ata que, ap6s Iida e aprovada, sera assinada por mime pelo Presidente do Cons6rcio
Publico de Manejo dos Residuos S6lidos da Regiao Cariri Oriental e demais membros
partici pantes.
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Prefeito do Municipio de Penaforte
Presidente do CORES- Cariri Oriental

Nath:D..uz Crisostomo
Superintendente do CORES - Cariri Oriental
Secretaria Geralda Assembleia
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PROCURAÇÃO
TRASLADO DE PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ (EM): JOSEVAN LEITE DE
OLIVEIRA e FRANCISCO LUCENA CARTAXO

Por este instrumento particular de procuração, JOSEVAN LEITE DE OLIVEIRA,
brasileiro, casado, Prefeito de Mauriti, portador do RG Nº 2005029081019, inscrito no CPF Nº
773.010.993-04, com sede na rua A, Conjunto Antônio Marques, Bela Vista, Mauriti – CE,
nomeia e constitui bastante procurador FRANCISCO LUCENA CARTAXO brasileiro,
solteiro, Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, Mauriti - CE, CPF nº
041.684.853-23, RG nº, 2004029181759 residente à Rua José Valdir de Barros Lima , nº 40,
Casa, Bela Vista , Mauriti - Ceará, CEP 63.210.000, a quem confia os necessários poderes para
representar-lhe perante a Assembleia do Consórcio Público de Manejos Sólidos do Cariri
Oriental, que se realizará no dia 16 de junho de 2020, por videoconferência, na cidade de Brejo
Santo, podendo para este fim, no desempenho de mandato, requerer, alegar, promover e assinar,
juntar e retirar documentos, prestar esclarecimentos, praticar todos os demais atos, permitidos
em direito que se fizerem necessários ao completo desempenho do presente mandato

Mauriti – Ceará, 16 de junho de 2020.

__________________________________________
JOSEVAN LEITE DE OLIVEIRA
CPF Nº 773.010.993-04

型雌
ouTORGAN珊宅T聴ESÅ舶A瓢A LAND醐TAVARES ‑ brasileira, CaSada

natural de

Brdso Santo ‑ CE, famaceutica bioquimica・ POrtadora da Cedula de identidade nO

2008619340‑O SSP/CE e CPF nO 229.946.293‑72, reSidente e domiciliada na rua
Jose Lourenco Gomes, 237, Araujao

Brejo Santo‑CE, CEP: 63260‑000・

pROCURADOR: JU班NÅ DOS SÅN骨OS舶ON昭

brasileira, CaSada, Advogada,

portadora da Cedula de iden。dade nO 97002272442 SSP/CE e CPF nO 698・576.603‑
04, reSidente e domiciliada na rua Mauro Agostinho, 30lクS各o Francisco, Brejo

Santo‑CE, CEP: 63260‑00O.

poDERES: Representa‑la nas Assembleias do Cons6rcio P。blico de manQjos s61idos
do Cariri Oriental, POdendo debater as mat台rias da Ordem do dia e outras, eXaminar
e assinar documentos e contaS, COnCOrdar e discordar

propostas, VOtar e Praticar

enfim, tOdos os demais atos necessまrios ao bom e flel

cumprlmentO do presente mandato.

Brejo Santo‑C駐, 26 de novembro de 2019
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