
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO

DO DIAMANTE DA CHAPADA DIAMANTINA — CIDCD

CONSÓRCIO CHAPADA FORTE

Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e treze, as dezesseis horas, no

Gabinete do Prefeito de Andaraí, reuniram-se os Municípios integrantes do

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO

DO DIAMANTE DA CHAPADA DIAMANTINA — CIDCD, "CONSÓRCIO

CHAPADA FORTE", Declarada aberta a Assembleia Geral verificando, de imediato,

a presença dos seguintes Municípios SOcios: ANDARAI/13A; IBICOARA/BA;

ITAETÉ/BA; LENÇÓIS/BA; MUCUGE/BA; NOVA

REDENCA" 0/BA;PALMEIRAS/BA, SEABRA/BAJRAQUARA/BA.0 Presidente

do Consórcio Sr.Wilson Paes Cardoso, deu inicio a reunião apresentando a pauta:
Planejamento das ações do Consórcio 2013/2014, nas areas de educação, turismo,

saúde, meio ambiente e infraestrutura, dizendo que no decorrcr da reunião poderá ser

acrescentado mais areas; escolha do Diretor Executivo do Consórcio; Definição de data

para reunião com os Ministros da Integração Nacional,Turismo ,Educação, Transporte e

Segurança Pública; o que ocorrer. Foi distribuído cópia do Estatuto do Consórcio para

todos os consorciados, ao tempo em que foi informado .que toda a documentação do

Consórcio, esta registrada no Cartório de Mucug8.0 Presidente falou que todas as ações

que o Consórcio vier a conseguir,6 de interesse de todos os municípios que nele estão

integrados, não importa para qual município que o beneficio esteja indo. Deu como

exemploa Universidade, que saindo para qualquer município do Consórcio, devera ser

abraçado por todos. O Prefeito de Palmeiras, sr. Adriano, disse que os consorciados

tem que discutir antes e já chegar coin opinião própria de onde quer que a ação seja

alocada. A prefeita de Mucug8, Sra. Ana, falou que geralmenteé feito um estudo de

viabilidade, para onde sera melhor alocada a ação. Falou sobre a escolha do Diretor

Executivo do Consórcio. Quanto a agenda de reuniões ficou decidido por todas que a

cada reunião já saia coin apróxima já agcndada. Ficou decidida que a próxima reunião

sera em Brasilia, um turno antes da reunião que esta sendo agendada com os

ministérios. A prefeita de ItaetCh, comunicou queno periodo de 04 a 11 de outubro, não

poderá estar presente em nenhum encontro, mas deixará uma pessoa para representá-la,

com poder de decisão. O Presidente pediu licença para inverter a ordem da pauta efalar

de Segurança Pública, já que se faz presente o Coronel Valter Araújo, que chegou desde

o turno matutino, e que em conversa com o Coronel, solicitou que o mesmo estivesse

presente para uma explanação do que 6. a CE-SEMIARIDO, c sua importância nas

cidades que compõem o consórcio. 0 Coronel Valter fez uma explanação do que 6, •

CIPE/SEMIARIDO, mostrando suas bases, missão, objetivo, como funciona, ficand e

:e criar urn Ponto de Apoio em Mucug8 Itaete elbicoara, os quais terão como ap a
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base de Andaraí. Para isso ficou agenciado 10hs da manhã de terça feira dia 24 de

setembro em Mucugê, e as 151tem had& O representantede Nova Redenção, falou de
como tern melhorado a Segurança no município, contando corn a presença da CIPE, no

comando do Sr. Heitrique Fernandes. A Prefeita de Lençois, Moema Rebouyas

aproveitou a oportunidade parasolicitar a presença da CE no Festival de Lençois,
onde acontece muito roubo de carms.0 prefeito de Andaraí, deu como sugestão a
maneira como o município de Andarai trabalha, que antes se reúne com o Coronel, e vê

qual a maneira mentor de agir. Dona Ana também falou sobre evento a acontecer em
Muctigé, o que o Coronel solicitou que todos que tivessemeventos grandiosos, que

enviassem ao seu email, a programação, para que assim pudessem discutir as
estratégias. 0 Sr. Adriano, Prefeito de Palmeiras, falou sobre a necessidade de se reunir
junto ao Comandante Eleotério, para reivindicar maior efetivo. 0 Prefeito Wilson disse
que o objetivo é ver corno vai se fecharo Circuito do Diamante, que o particular de cada
um fica como uma ação pontual a ser tratada por cada município. Depois de discussões
ficou acertado quehavera uma reunido com a presença do Coordenadora Regional de
Seabra, a Coordenador Regional de Itaberaba, Comandante da Policia Militar das

seguintes regionais: Lençóis, Itaberaba, Brumado, Seabra e mais o Comandante da
kegitio leste de Feira de Santana, que como segurança tem pressa, é necessário que já
seja agendada antes da reunião de Brasilia. Essa reunião seraagendada para Lençois
no dia 26 de setembro, iniciando as 14:00h. Caso, essa data coincida corn a reunião de
Brasilia, terá que ser mudada.Os prefeitos pagarão a conta do seu municipio , sendo que
as hospedagens do Comando sera rateada entre todos os consorciados. A prefeita de
Lenviis,ficou responsável, de enviar ao Presidente , o hotel apropriado para a referida
reunião. Aprovou nesta reunião o ingresso dos Municípios de Iraquara e Barra da
Estiva, ficando assim os consorciados: Andarai,Barra da Estiva, Ibicoara, Iraquara,
Itaeta, Lençois, Mucug8, Nova Redenção, Palmeiras e Seabra. Ficou combinado que na

reunião que acontecera em Brasilia sera discutido o tápicoPlanejamentodas ações do
Consórcio 2013/2014, nas areas de educação, turismo, meio ambiente,smide e

infraestrutura, transporte. A prefeita de 'tact& feza pergunta sobre o Diretor Executivo,

o que foi respondido que tem que ser urna pessoa ativa, com perfil, que esteja preparada

para viajar e ir em busca das ações determinadas. Tern que ser uma pessoa de iniciativa,

mas que para se chegar ao nome é necessário primeiro saber o que o consórcio estará

disposto a pagar. Gerou discussões quanto ao pagamento das mensalidades, coma

proposta de R$ 1000,00 ( hum mil reais), 0 prefeito de Ibicoara, chamou atenção

quanto ao salário do Diretor Executivo, que de repente, pode ser que tenha que

aumentar a proposta da mensalidade, pois tern os encargos, vagens, carros, aluguel de

sala, etc. Diante do exposto, foi sugerido a mensalidade del,a0Da.aunutiLe

quinhentoS reais), o que foi aceito por unanimidade. O Presidente solicitou autorização

de cada prefeito paradébito em. conta, ficando o Presidente encarregado de abrir a conta

do consórcio imediatamente, pois só assim, eles podem fizer a referida autorização.

Ficou definido que seridebitado automaticamente todo dia 10 de cada mês, no 1PX1

( fundo de participação dos municípios), a partir de 10 de outubro.na conta Banco do
, 06ricia 1100-2 Mucuge/Ba; conta corrente . O salário do Diretor Executivo

sera de R 4.000,00 ( quatro mil reais)bruto. Fico assim decidido: A conta sera aberta
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em Mucuge, "o Çonselho autorizou o Presidente a escolher um nome com as seguintes
características : conhecimento profundo de infonnática, carteira de habilitação, ser
comunicativo, nível técnico ou superior para exciter o cargo de Diretor Executivo. No
que ocorrer, D. An-à falou a respeito do ICMBIO, o qual esta
desenvolvimento da Chapada Diamantina, deu exemplo dos embargos feito em todas as
barragens no município de Mucugè, o que esta acarretando desemprego em massa e que
atingini os municípios circunvizinhos, por isso é necessário a solidariedade de todos
os consorciados , o que foi completado com a palavra do Sr. Arnaldo, Prefeito de
Ibicoara que falou que a região oferece emprego a doze municípios, e que o embargo
dessas barragens, vai trazer consequências incalculáveis para todos. 0 prefeito Wilson,
sugeriu e foi aprovado por todos, que seja feito um convite ao Coordenador Regional do
ICMBIO em Porto Seguro, Leonardo Brasil M. Nunes, telefone (073) 32881633/1518
,(061) 3341-6707,email : leonardo.nunes@icmbio.gov.br, para participar da reunião do
Consorcio dia 26 de setembro ern Lençóis, o que foi aceito por toclos.Não havendo
mais nada a tratar e, nos termos do Estatuto e da Legislação Pátria vigente, declara-se
encerrada a reunião, lavrando-se a presente Ata que, após lida e aprovada, set-6 assinada
Tor mim e por todos os presentes. Andaraí, Estado da Bahia


