
C �RES-Cariri Oriental 
CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO CARIRI ORIENTAL 

ATA DA QUARTA REUNIA.O DO GRUPO EXECUTIVO CONSORCIO PUBLICO 
DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA REGIAO CARIRI ORIENTAL 

Aos dezoito dias do mes de novembro do ano de dois mil e vinte, as 14:00 horas, por meio de 
videoconferencia, em "sala virtual" criada pela platafonna do Google Meet, realizou-se a quarta reuniao 
do Grupo Executivo DO CONSORCIO PUBUCO DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS DA 
REGIAO CARIRJ 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 dos municipios Jose Wesckley Teles de Luna, Municipio de Abaiara, Maria Rydleily de 
Albuquerque Leal, Municipio de Aurora, Juliana dos Santos Monte, Municipio de Brejo Santo, 
Clecio Dayson Gomes Neri, Municipio de Jati. Em seguida, em substituicao a Lista de Presenca, fez- 
se urna fotografia da tela que representa a sala virtual desta videoconferencia, para comprovar a presenca 
dos participantes na reuniao. Em seguida, a Superintendente declarou aberta a reuniao e iniciou com a 
apresentacao do Plano de Atividades de 2021 que sera apreciado pelos prefeitos na Assembleia que 
acontecera no dia 26 de novembro. Na ocasiao, pediu sugestoes aos participantes que concordaram com 
o teor o piano. Continuando, passou ao proximo item que trata do Licenciamento e regularizacao das 
areas das Centrais Municipais de Residuos. Cobrou aos membros a documentacao das areas para que 
em 2021 possa dar entrada no Licenciamento. Em seguida falou sobre o repasse do valor residual para 
o fundo municipal do Meio Ambiente dos meses de janeiro e setembro. Falou que e importante que os 
membros verifiquem com os secretaries de Financas se o repasse foi feito para evitar problemas futuros. 
O representante do municipio de Jati, o sr. Dayson Gomes, lembrou do caso do seu municipio e 
perguntou se poderia haver a compensacao ea Superintendente Nathalia Cruz, retomou a palavra e disse 
que isso nao era possivel e que esses valores tern que ir para a conta do fundo. Em seguida, continuando 
a pauta, pediu para os membros verificarern se a LOA ja foi enviada a Camara e pediu que assim que 
aprovada, enviassem a dotacao orcamentaria para colocar no contrato de rateio e que a previsao 
informada pela Secretaria do Meio Ambiente do Estado para o mesmo para o periodo de 202 l e de R$ 
26.500,00 (vinte e seis mil e quinhentos reais) mensais, totalizando R$ 318.000,00 (trezentos e dezoito 
mil reais) anual. Dando continuidade a pauta, passou para a apresentacao da empresa ECOCENTRAL 
que compra vidro de todos os tipos por R$ 0,40 (quarenta centavos) o quilo. Ressaltou a irnportancia do 
Consorcio para essa logistica e a busca por parcerias. 0 sr. Dayson Gomes tomou a palavra e 
argumentou se o valor arrecadado com a venda do vidro podera ser depositado na conta do fundo 
municipal do Meio Ambiente para trabalhar os projetos. A Superintendente respondeu que e preciso 
examinar se na Lei existe a previsao e que o melhor e conversar com a equipe de financas. Em seguida 
falou da conversa com o lCMBio, informou que eles desenvolvem projetos na area ambiental, mas que 
nao e gratuito. Infonnou ainda que a Secretaria do Meio Ambiente do Estado pretende nos proximos 2 
anos desenvolver uma campanha de Educacao Ambiental com foco nas Coletas Seletivas e que foi 
escolhida para compor um grupo executivo composto de representantes da SEMA e dos Consorcios que 
ira trabalhar as acoes a serem desenvolvidas. Depois solicitou aos membros que caso seus prefeitos nao 
possam participar da reuniao, eJes providenciem uma procuracao para que possam representa-los. 
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 quarta reuniao do Grupo Executivo, agradecendo a participacao de todos os 
Representantes presentes. Do exposto, eu Nathalia Cruz Crisostomo, Superintendente do Consorcio, 
lavro a presente Ata, jun tan do a Lista de presenca ( desta feita substituida pela fotografia da tel a da "sala 
virtual" da videoconferencia), a qual faz parte integrante desta. Deste modo, acbada conforme, a presente 
vai assinada por mim. 
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FREQUENCIA - IMAGENS DA SALA VIRTUAL DO GOOGLE MEET 
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