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ATA DA 2• ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DE 2021 DO CONSORCIO 
PUBLICO DE MANEJO DOS RES(DUOS SOLIDOS DA REGIAO CARIRI ORIENTAL 

Aas 14 (catorze) dias do mes de outubro do ano de 2021 (dais mil e vinte e um), as 

14:00 horas, foi realizada virtualmente atraves da plataforma Skype, a segunda 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA DO CONSORCIO PUBLICO DE MANEJO 

DOS RES[ DUOS SOLIDOS DA REGIAO CARIRI ORIENTAL/CORES-Cariri Oriental. 

O Presidente do Cons6rcio, Sr. Cicero Alves de Figueiredo, Prefeito do Municipio de 

Milagres, deu as boas-vindas a todos e agradeceu a presence da Prefeita Maria 

Pereira de Lira Silva (Vanda), Municipio de Barro, o Prefeito Marcone Tavares de 

Luna, Municipio de Aurora, Prefeito Fabio Pinheiro Cardoso, Municipio de Porteiras, 

dos representantes das prefeituras, Sr. Joao Pedro de Sousa Filgueira, representado a 

Prefeita de Jati munido de Procuracao que consta em anexo, Sr. Erivan Goncalves da 

Silva, representado o Prefeito de Abaiara munido de Procuracao que consta em 

anexo, Sr. Cicero Ewerton Matias de Barros, representando o Prefeito de Penaforte 

munido de Procuracao que consta em anexo, da Superintendente do CORES - Cariri 

Oriental, a Sra. Nathalia Cruz Crisostomo, da T ecnica da SEMA, Sra. Luana Karla, do 

Engenheiro Lacordaire Morais, da Assessora Juridica do Cons6rcio, Ora. Norrneua 

Eugenio, do Sr. Reginaldo Rodrigues Ribeiro, representando o Municipio de Porteiras 

com procuracao em anexo e demais presentes. Ausentes os municipios de Brejo 

Santo e Mauriti. Em ato continua o Presidente Cicero Alves de Figueiredo informou 

aos membros presentes e aos respectivos representantes dos Prefeitos que 

compareceram munidos de Procuracao, que fora atendido o quorum, sendo assim 

possivel deliberar e aprovar os assuntos propostos em pauta. Desse modo, declarou 

aberta a Assembleia e passou a palavra para a Sra. Nathalia Cruz Crisostomo que 

informou que a pauta, contern a seguinte proposta de Ordem do dia: Apreciacao das 

adequacoes do projeto para a construcao da Primeira Etapa das Centrais Municipais 

de Resfduos-CMR's nos 09 (nove) municipios consorciados; Apreciacao de eventuais 

mocoes de censura. Passando em seguida a noticiar os avancos obtidos na Regiao do 

Cariri Oriental no ambito da logistica reversa, par meio do CORES, no tocante a Coleta 

de 61eo p6s-consumo, de pneus inserviveis, larnpadas, vidros, pilhas e tarnbern 

baterias. Segundo a Sra. Superintendente, referido avanco se tornou possivel em 

razao de parcerias firmadas com o sabao Jua, a empresa Madcal, a Green Eletron - 

Gestora para Reslduos de Equipamentos Eletroeletronlcos Nacional e a Reciclus. Na 
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oportunidade foram divulgados os pontos de coleta nos Municfpios onde [a foram 

definidos os locais. Na sequencia, foi passada a palavra ao Engenheiro Lacordaire 

Morais, para apresentacao das adequacces realizadas no Projeto original da 

Construcao da 1a Etapa das Centrais Municipais de Residues nos 09 (nove) 

Municfpios consorciados. Conforme aprovado ainda na Assembleia Ordinaria de 

rnarco, a primeira etapa da central sera iniciada pelo galpao de manejo dos residues 

secos/reciclaveis e o qalpao de compostagem vira na segunda fase. No projeto original 

previa a construcao de uma guarita de fibra de vidro, a construcao de baias sem 

cobertura e com estruturas m6veis para as divis6rias, dais pequenos qalpoes de 

armazenamento de gesso e volumosos. A Superintende Nathalia Cruz tomou a palavra 

e explicou que no projeto inicial o qalpao de triagem de secos era previsto apenas em 

tres municfpios do cons6rcio e nos outros seis, seria construido um qalpao apenas 

para o armazenamento temporario dos resfduos reciclaveis e esses residuos seriam 

encaminhados para os municfpios de maior porte. No entanto, levando em 

consideracao os altos custos de combustfvel e frete, ficou provada a inviabilidade de 

realizar a rnovirnentacao dos reciclaveis secos para outros municfpios e que, 

realizando o planejamento a logo prazo, o investimento da construcao do galpao de 

triagem nos nave municfpios mostrou-se mais viavel. Em seguida, o engenheiro 

Lacordaire Morais, retomou a palavra e disse que o qalpao de triagem dos secos, tinha 

a previsao da construcao de um mezanino, composto com banheiros e administrativo 

na parte superior e no terreo tinha a previsao de mesas e divis6rias coma baias. 

Explicou ainda que estava prevista a aquislcao de mudas nativas para compor o 

cinturao verde das centrais e que nas pr6ximas fases seria construf do um centre de 

apoio composto por banheiros, refeit6rio e administrativo. Em seguida, a 

superintendente Nathalia Cruz apresentou e explicou a proposta de modificacoes no 

projeto: Extinguir a guarita de fibra de vidro, uma vez que a reqiao possui temperaturas 

elevadas e esse tipo de construcao e inviavel. Extinguir o mezanino, as mesas fixas e 

as baias do Galpao de Triagem dos residues reclclavels secos. Sera antecipada a 

construcao da edificacao de apoio para a primeira fase, esse espaco sera composto 

par refeit6rio, banheiros e pela sala administrativa, que substitulra a guarita. As baias 

serao cobertas, pois a falta de cobertura inviabilizara o armazenamento de residues 

em periodos de chuva e podera oferecer perigo para a saude publica, pois o acurnulo 

de aqua podera servir de abrigo para vetores de doencas, como o Aedes aegypti, par 

exemplo. As baias terao divis6rias fixas, de alvenaria, pois o cons6rcio nao possui 
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recursos nem equipamentos para movimentar as estrututas m6veis, sugeridas 

inicialmente. E serao construidas, obedecendo a mesma area total prevista 

inicialmente, porern, com menos divis6rias e maior espacarnento. Antes eram previstas 

1 O (dez) divis6rias pequenas e agora serao construidas 06 (seis) com espacos 

maiores. Com as rnodificacoes das baias, elas viraram estruturas semelhantes aos 

galpoes de acurnulacao de volumosos e gesso. Assim, o que antes seriam dois 

pequenos galpoes, sera construido um unico, s6 que com dirnensao maior. Ainda na 

primeira fase, sera realizado o cercamento da area, a construcao da caixa daqua e os 

espacos para receber os reslduos da construcao civil e poda de arvores. As mudas de 

plantas nativas serao adquiridas atraves de parceria com o viveiro de mudas do 

municipio de Crato/CE. Os equipamentos m6veis, peneira m6vel e picador florestal, s6 

serao adquiridos na pr6xima fase, ou, a depender dos recursos disponiveis em caixa, 

no final da construcao da primeira fase. 0 Engenheiro, Lacordaire Morais, apresentou 

uma previa do orcamento, que esta na media de R$ 8.219.624,21 (Oita rnilhoes 

duzentos e dezenove mil, seiscentos e vinte e quatro reais e vinte e um centarvos), 

enfatizando que nao estava finalizado pois faltavam alguns ajustes que estavam 

dependendo de alguns municipios apresentarem os levantamentos topoqraficos dos 

terrenos. A Superintentende, Nathalia Cruz Crisostomo, apresentou o saldo em conta 

do Cons6rcio, atualizado ate 31 de setembro de 2021 no valor de R$ 4.570.266,25 

(Quatro rnilhoes quinhentos e setenta mil duzentos e sessenta e seis reais e vinte e 

cinco centavos). Que para atender ao orcarnento previamente apresentado faltam R$ 

3.649.357 ,96 (Tres rnilhoes seiscentos e quarenta e nove mil trezentos e cinquenta e 

sete reais e noventa e seis centavos). Por esta razao, sera licitada a primeira fase para 

a construcao das referidas estruturas supracitadas, porern, as ordens de service serao 

emitidas por fases. Durante a apresentacao, foi oportunizado aos presentes fazerem 

suas colocacoes acerca da rnateria em pauta, ocasiao em que se manifestaram: o 

Presidente do CORES-Cariri Oriental, Cicero Alves de Figueiredo, o Prefeito do 

Municipio de Aurora, Sr. Marconi Tavares, bem como a Tecnica da SEMA, Sra. Luana 

Karla. Foi proposto ainda que todos os municlplos entreguem os terrenos 

devidamente limpos e pianos, uma vez que se o Cons6rcio for pagar pelo movimento 

de terra lra onerar ainda mais o orcarnento e conforme foi apresentado, nao tern 

recurso suficiente para cobrir mais essas despesas. Foi solicitado tarnbern que os 

municfpios disponibilizem um vigia para as Centrais, para minimizar mais esse custo 

para o Cons6rcio. 
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Todas as suqestoes de aiteracoes, deliberacoes, propostas e solicitacoes 

apresentadas foram aprovadas por todos os presentes. Ato continua, nao havendo 

mais rnanitestacoes, encerrou-se a discussao, restando aprovado por unanimidade as 

adequacoes propostas. Por se tratar de uma Assembleia realizada de forma virtual, a 

frequencia sera comprovada atraves das fotos, atraves do print da tela. E par nae 

haver mais assunto na Ordem do Dia a ser analisado, discutido e deliberado, o 

Presidente do Cons6rcio, Sr. Cicero Alves Figueiredo, declarou encerrada a presente 

Assembleia Extraordinaria, e eu, Nathalia Cruz Crisostomo, substituindo o Secretario 

Rafael Ferreira Angelo, redigi a presente ata que, ap6s Iida e aprovada, sera assinada 

par mim e pelo Presidente do Cons6rcio Publico de Manejo dos Resfduos S61idos da 

Reqiao Cariri Oriental. 

CICERO ALVES DE A>sinado d• torma d;gnal po, CICERO 
ALVES DE FIGUEIRED0.32689950391 

FIGUEIRED0:32689950391 Dad01: 2021.11.os 11:11:21-03'00' 

Cicero Alves Figueiredo 
Prefeito do Municipio de Milagres 

Presidente do CORES - Cariri Oriental 

Nxtii-OM Owt, � 
Nathalia Cruzrisostomo 

Superintendente do CORES - Cariri Oriental 
Secretaria Geral da Assembleia 
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FOTOS DE FREQU�NCIA 
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PROCURA�AO PARTICULAR 

OUTORGANTE: AFONSO TAVARES LEITE, brasileiro, Prefeito Municipal de 

ABAIARA-CE, portador do CPF n° 010.452.023-04 e cedula de identidade n° 

015548314, residente e domiciliado na Vila Sao Jose na cidade de Abaiara-Ce. 

OUTORGADO: ERIVAN GONCALVES SILVA, brasileiro, casado, Sscretario Municipal 

do Meio Ambiente, portador do CPF n° 797.001.523-91 residents e domiciliado em 

Sitio Pocinhos na cidade de Abalara-ce. 

PODERES: representar o outorgante, junto ao Consorcio Publico de Manejo dos 

Residuos Solidos da Regiao Cariri OrientaVCORES - Cariri Oriental, com sede no 

municipio de Brejo Santo, participar de reunioes e assembleias com direito a voz ea 

voto, bem como proceder a todos os atos para o born e fiel cumprimento deste 

mandate. A presente procuracao tera validade de 12 meses, a contar da data de sua 
assinatura. 

Abaiara/CE, 13 de outubro de 2021. 



PROCURACAO PARTICULAR 

OUTORGANTE: MONICA ROSANY PEREIRA MARIANO, brasileira, solteira, 

Prefeita Municipal de Jati-CE, portadora do CPF n° 084.608.154-71 e Cedula de 

ldentidade n° 7855904 - SOS-PE, residente e domiciliada na Rua Manoel Luis, 

194, Centro, Jati-CE. 

OUTORGADO: JOAO PEDRO DE SOUSA FILGUEIRA, brasileiro, solteiro, 

Secretario Municipal de Obras e lnfraestrutura, portador do CPF n° 049.495.393- 

45e cedula de identidade n° 2005029135550 - SSP-CE, residente e domiciliado 

no Sitio Retiro, municf pio de Jati-CE. 

PODERES: representar o outorgante, junto ao Cons6rcio Publico de Manejo dos 
Resf duos S61idos da Regiao Cariri Oriental/CORES - Cariri Oriental, com sede 
no municfpio de Brejo Santo, participar de reunioes e assembleias com direito a 

voz e a voto, bem como proceder a todos os atos para o born e fiel cumprimento 

deste mandato. A presente procuracao tera validade de 12 (doze) meses, a 
contar da data de sua assinatura. 

Jati .. CE, 13 de outubro de 2021. 

Rosany Perei 
cipal de Jati- 



PROCURACAO PARTICULAR 

OUTORGANTE: RAFAEL FERREIRA ANGELO, brasileiro, Prefeito Municipal 
de Penaforte, portador do CPF n° 047.502.724-85 e cedula de identidade n° 
6817642, residente e domiciliado na Rua Antonio Leite Matias, Padre Cicero, 
Penaforte, estado do Ceara. 

OUTORGADO: CICERO EWERTON MATIAS DE BARROS, brasileiro, solteiro, 
secretarto Municipal de lnfraestrutura, portador do CPF n° 028.094.413-67 e 
cedula de identidade n° 2000099192587, residente e domiciliado na Rua 
Antonio Angelo, Centro, Penaforte, estado do Ceara. 

PODERES: representar o outorgante, junto ao Cons6rcio Publico de Manejo 
dos Residuos S61idos da Regiao Cariri Oriental/CORES - Cariri Oriental, com 
sede no municipio de Brejo Santo, participar de reunioes e assembleias com 
direito a voz e a voto, bem como proceder a todos os atos para o born e fiel 
cumprimento deste mandato. A presente procuracao tera validade de 06 (seis) 
meses, a contar da data de sua assinatura. 

Penaforte/CE, 13 de Outubro de 2021. 

RAFAEL FERREIRA ANGELO 

Prefeito Municipal de Penaforte 



PROCURACAO PARTICULAR 

OUTORGANTE: Fabro Pinheiro Cardoso. brasileiro, Prefeito Municipal. 
portador do CPF n° 209.466 783-91 e cedula de identidade n° 2001010491970 
SSP PE. residente e domicrhado no Sitio Massape zona rural do municrpio de 
Porterras estado do Ceara. 

Outorgado: Reginaldo Rodrigues Ribeiro. brasileiro. solteiro, Secretario 
Municipal do Mero Ambiente. portador do CPF n° 845.135.603-63, residente e 
domicihado no Sitio Cancela neste munrcipio de Porterras no estado do Ceara. 

Poderes: representar o outorgante, Junta ao Consorcio Regional de Manejo 
dos Residues S61idos da Regiao do Cariri Oriental com sede no rnurucipro de 
Brejo Santo. participar de reunr6es e assembleias com direito a voz e a veto. 
bem como proceder a todos os atos para o born e f1el comprimento deste 
mandate. A presente procuracao tera vahdade de 12 meses a contar da data 
de sua assinatura 

Porteiras-CE, 02 de fevererro de 2021 . 

./ 
Outorgante: Fabio Pinheiro Cardoso 

Prefeito Municipal de Porteiras 


