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Ata n° 001/2014 - Reunião Ordinária do Consórcio Público de
Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada Diamantina —
CIDCD — Chapada Faite, na Camara Municipal de Ibicoara, em 14 de
fevereiro de 2014, as 15 horas.

As quinze horai- do dia quatorze do mês de fevereiro de dois mil e quatorze,
na sede da Camara Municipal de Ibicoara — Bahia, foi dado inicio a reunião
ordinária realizada pelo Consorcio Intermunicipal de Desenvolvimento do
Circuito do Diamante da Chapada Diamantina — CIDCD — Chapada Forte,
objetivando tratar sobre as temáticas: Segurança Pública, Plano de Resíduos
Sólidos, Plano de Carreira dos Professores, Plano Municipal de Saneamento
Básico, Universidade Federal da Chapada. Estão presente na reunião os

•Excelentíssimos Senhores Wilson Paes Cardoso, prefeito de Andarai e
Presidente do Consorcio, o senhor Arnaldo Silva Pires, Prefeito de Ibicoara, a
Senhora Ana Olimpia Hora Medrado, Prefeita de Mucugd e Vice-presidente do
Consorcio, o senhor Adriano de Queiroz Alves, prefeito de Palmeiras, o Senhor
Jose Luiz Maciel Rocha, prefeito de Seabra, a Senhora Lenise Lopes Campos
Estrela, Prefeita de Itaeta, a Senhora Moema Rebouças Maciel, Prefeita deLençois, o senhor Landualdo Barros Freitas Junior, Prefeito de Iraquara,oSenhor Antônio Caires, Prefeito de Iramaia. Além da presença dos membros do
consorcio, registra-se também a presença do Prefeito de Boninal, senhor VitorSouza, do Tenente-Coronel da Polícia Militar, Senhor Walter Araújo, do Majorda Policia Militar, Senhor Oliveira, do Deputado Federal Afonso Florence, da
Delegada Regional da 13a Coorpin, Senhora Lorena Magalhães. O presidentedo Consorcio deu inicio a reunião e na sequência passou a palavra para oPrefeito anfitrião, senhor Arnaldo Silva. 0 prefeito Arnaldo Silva iniciou a faladesejando boas vindas aos membros do consorcio e na sequência pediulicença para passar um video no qual evidenciaria os principais pontosturísticos de Ibicoara, cachoeira do Burragao, além de apresentar a
transformação percebida no município após seu primeiro ano de mandato.Terminado o video, a palavra voltou para o presidente que solicitou dospresentes a inversão da pauta, visto que o Deputado Afonso, que versariasobre a Universidade Federal da Chapada, precisava se deslocar para Vitoriada Conquista. Wilson solicitou também que a Seguraga Pâblica fosse tratadana sequencia, uma vez que o Coronel Walter Araújo e Major Oliveirapudessem voltar as suas atividades profissionais. 0 presidente falou daimportância dos Consórcios Públicos, ressaltou a importância dos Prefeitosserem comprometidos corrrt bem público e com a população. Dito isso, oPresidente passou a palavra ao Deputado Afonso Florece que iniciou a falasaudando a mesa na pessoa do prefeito Arnaldo e todas as mulheres napessoa da Prefeita de Lengois, senhora Moema Maciel. Em seguida odeputado explanou sobre a frente parlamentar que esta sendo construída paraque possa tratar das questões dos Resíduos sólidos, falou da importância de%Mai 'onal para equalização de tarifas, no que tange asL. )TEiCAÇAo 

o a topográfica
Pray.° 15 deanage

1
."31":"gUaSSU

n. 18, Centro, Mueugi/BA, Cep n. 46.750-970
CNP3' n. 18.810.874/0001-70

att.



Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do
Circuito do Diamante da Chapada Diurna

CIDCD - Chapada F 
att6t1odottet, 

Iriddastessode

laddletsdatometea de 
!MOO

-00

çj.
tocoot 

Of‘C1P1A

questões de agua e esgoto. Colocou-se à disposição ra auxiliar os
municípios na resolução das questões ligadas à agua e aos residuos sólidos.

• Dando continuidade, abordou sobre a importância da interiorização das
Universidades Federais„,relatando que nos últimos anos duas universidades
que foram criadas na Bahia, a do Sul e a do Oeste. Versando sobre a criação
dá Universidade Federal da Chapada, Afonso informou que quando tocou com
a Presidenta Dilpia RUsseff a respeito desta criação, a Presidenta logo aceitou
e disse para criar um projeto desta, com reitoria em Lençois. Disse também
que o Governador do Estado, Jacques Wagner, informou esta necessidade
para a Presidenta. Fez um breve relato do Projeto de Lei que ele apresentou
Camara dos Deputados para a criação da Universidade Federal da Chapada,
falou que o projeto foi apresentado no primeiro ano de gestão dele, 2012, falou
do empenho da deputada Alice Portugal, dos Senadores Walter Pinheiro e
Lidice da Mata. Afondo revelou, inclusive, que devido à tragédia de Lajedinho
as emendas do Senador Walter Pinheiro e Lidice da Mata, que totalizava mais
de 5 milhões de reais para este fim, tiveram que ser redirecionadas para
reconstrução da Cidade. Informou ainda que na próxima etapa para expansão
de vagas para ensino superior não acredita que saia o recurso para a
Universidade Federal da Chapada. Neste momento Afonso informou a
necessidade de Mobilização dos Municípios da Chapada para que possa fazer
esse projeto sair do Papel, em seguida agradeceu o Convite ao Presidente do
Consórcio e informou da legitimidade do Consórcio, bem como de todos os

• munibipios que compõem o território; da Chapada Diamantina para pleitear
• essa Universidade. Em seguida patsou a palavra para o Presidente, o
• presidente propôs fazer um debate e informou que o recurso que foi relocado
deveria ter sido, efetivamente, colocado para à educação, uma vez que a
reestruturação da Cidade de Lajedinho teria outras fontes de recursos. VVilosn
ressaltou a reunião que teve com o Ministro da Educação, na qual o Ministro
solicitou que os municípios deveriam começar preparar os seus Professores,
qualificando para que os mestres locais assumissem as regências. Neste
tocante Wilson declarou que irá convocar a UMCD, União ido Município da
Chapada Diamantina, para formar uma comissão e visitar o Deputado Zé
Carlos Araújo. Wilson informou que esse ano é decisivo para pleitear recursos
Federais, uma vez que se aproxima a eleição. Segundo Wilson é necessário
que as manifestações como a marcha para Brasilia, tenham,duração superior a
um dia, pois, assim, as manifestações terão mais visibilidade. 0 prefeito
Freitas falou que estava contemplado com a fala de Wilson. A palavra foi
passada novamente ao Deputado que se despediu e falou da importância da
reformulação do ensino médio. A prefeita de Itaeté", Lenise, versou importância
da reformulação do Ensino Médio e das dificuldades que os município tern
passado com a gestão do Estado. Informou que o 2° grau dentro dos

• aq existe. Exemplificando este aspecto informou também que
— lAutenfica a prctenle ografiça
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mesa e em seguida revelou que também transportou mais de 0 alunos e não
recebeu recurso algum do Estado. Para Ma, se os municípios deixarem de '
arcar com as obrigações do Estado, os município teriam recurso de sobra para

• bancar suas despesas. Ana informou ainda que na reunião que teve com o
Ministro da Educação, "Idle solicitou que a equipe técnica do MEC fizesse o
.levantamento da demanda da necessidade da implantação da Universidade,
em seguida pediu acrDeputado Afonso para que ele cobrasse ao Ministro esta
análise. Foi passada a fala à Prefeita Moema que iniciou ressaltando a
importância de garantir a instalação da Universidade, pois se trata de uma
região pobre, na qual muitos pais não têm condições de manter os filhos nos
grandes Centros. Ainda em relação ao ausência do estado no 2° grau, o
presidente do consórcio pontuou a inauguração de uma Escola Estadual no
distrito de Ubiraitd, informando que as aulas deveriam começar agora em
fevereiro, mas a escola não tem diretor nomeado e ainda não foram feitas as
matriculas. Informou que irj ensino que é ministrado no município é de
excelência, porém quando chega ao Ensino Médio o rendimento dos alunos
•decai. Sugeriu que se o Estado não tiver como garantir a excelência do Ensino
Médio que ele seja municipalizado. Sugeriu convidar as Universidades do Sul e
de Oeste para que possa ser desenvolvido um Projeto de Universidade Coeso.
A prefeita Ana Medrado solicitou ao deputado Afonso que intervenha para que
a Segurança Pública na região seja melhorada. Pediu empenho do Deputado
para que pudesse aumentar o Contingente de policias, visto que a quantidade
que existe, hoje, nos município é insuficiente. 0 deputado disse que devemos
reconhecer o trabalho feito pelo Estado, mas que realmente precisa ser
melhorado o contingente e disse que vai levar os problemas para tentar ajudar
e ressaltou ta importância da Guarda Municipal. Dando continuidade a pauta foi
debatido a segurança público. Wilson citou os assaltos ocorridos na Cidade de
Mucugé. Para Wilson, a agencia do Banco do Brasil é de extrema importância
para toda região. Wilson lembrou que quando aconteceu o assalto na cidadeIC de Andaraf a Banco do Nordeste queria fechar e que a solução foi a
implantação da Base da CAESA no município. Ressaltou a importância do
trabalho da Policia Militar. Falou que os munícipes cobram Segurança Publics
como se fosse uma questão municipal e na verdade é uma obrigação do
Estado, enfatizou a fala da prefeita Ana Medrado a respeito do Estado assurnir,
efetivamente, suas responsabilidades Disse que essa reunião tem que norteara postura do Consórcio, no tocante Segurança Pública, a palavra foi
franqueada. 0 prefeito Arnaldo iniciou a fala solicitando uma Audiência com o
Governador Jacques Wagner e o Secretário de Segurança Pública. 0 prefeito
Wilson informou que teve duas ou três reuniões com o Secretário de
Segurança Pública e que não avançou muito, informou eu precisa sair, hoje,
com algo de concreto para apresentar ao Governador e ao Secretario de
Segurança PúbVca, ressaltou o empenho das policias em trabalhar, mas disse

—ALE ortingente, sem estrutura e sem carro fica complicado. A palavra foiAUTENT TáfittaLdaiao prefeito convidado Vitor Souza que iniciou sua fala informando a7 igt49704::61,9 seu município participar do Consórcio. Em seguida a palavra foix_fcRasseida para a prefeita Lenise, que solicitou que os municípios devem levantarif I-
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r: rninformaçãOdel respeito de excedentes na Policia Militar em outras regiões.• 025/4_79.11te-Corpnel informou que a queixa do efetivo é unanime. Disse que .o

os problemas das segurança, para só assim marcar diência com
Governador. Ela informou que se faz necessário um levantamento real e ao
mesmo tempo mostrar as soluções, disse que os municípios devem ter
consciência que a Seeranga Pública é de competência do Estado,
presidente do Consórcio informou que é um honra ter o Prefeito Vitor Souza
participando do Consorcio. Em seguida foi posto em votação a inserção do
município de Boning'. no Consorcio Chapada Forte, tendo sido aprovado por
unanimidade. 0 prefeito Vitor Souza agradeceu o apoio e em seguida passou a
palavra para o Presidente. 0 presidente do Consórcio revelou a necessidade
da questão da segurança consiga o apoio da mídia. A palavra foi franqueada a
prefeita Ana Medrado que informou que será inaugurada uma Base da CAESA,
no próximo dia 14, no município de Mucugê. A palavra foi passada ao Prefeito
Antonio Calms que parabenizou o prefeito de Boninal e seguiu falando da
importância do banco de Mucuge. A palavra foi franqueada ao Tenente-Coronel
Walter Araújo que iniciou a fala falando da ação da Policia Militar do Estado da
Bahia, falou que hoje a PMBA tem quatro comandos de Interior, disse que há
dez anos só existia um comando. Informou que já existe um Projeto na SAEB
que visa criar mais dois comando e que um deles é para a Chapada
Diamantina. Informou que o Prefeito de Boninal já ligou para ele e informou que
vai buscar um ponto de apoio para que os Policias da CAESA tenham onde
ficar quando forem ao município. Informou que a função da CAESA é apoiar os
municípios. . 0 Tenente-Coronel informou que o gerente do Banco do Brasil de

. Mucugê fez a reabertura do banco e;não informou nada a Policia. Informou
também que a CAESA não vai entrar nos município para fazer o trabalho que
de responsabilidade da tropa local PM. 0 Tenente informou ainda que a
CAESA estiara recebendo nove viaturas ainda este mês. Informou dos modelos
que a CAESA está fazendo junto com a PM e a Policia Civil, informou que a
Base de Andaraf é a (mica base que não fecha nenhum dia, agradeceu a
Lenise Estrela pela estrutura que ela deu aos homens da CAESA quando eles
foram para a ação no município, sugeriu que Convidasse o Coronel Adelmário,
Feira de Santana, pois ele tem poder de decisão e pode ajude na reunião com
o governador, uma vez que é conhecedor da segurança na região.
presidente do Consorcio informou que com essa inauguração da CAESA de
Mucugê vai melhorar a segurança em Ibicoara. A palavra foi franqueada ao
Prefeito Adriano Queiroz que saudou a mesa e se desculpou pelo atraso. A
palavra foi passada para o Major Oliveira que iniciou sua fala fazendo um relato
da função da 42°CIPM de Policia, informou que a 42° CIPM cuida de 7
municípios, falou da parceria ente as Polidas, informou da possibilidade de ser
Instalado na Chapada Diamantina um Centro de Formação de Soldados daPolícia Militar em seguida agradeceu a todos os presentes, colocando-se
disposição de todos. 0 presidente solicitou que fosse informado como anda a
questão do efetivo, visto que existe um curso em formação. 0 major informou

thbro os soldados estão formados, mas que não sabe qual é oMITE! T tiwa de homens que virão para a Chapada. presidente solicitou
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consórcio deveria solicitar do Coronel Eleutério esses dado . m seguida o
Prefeito Freitas pediu a palavra e agradeceu o empenho das Policias no
território, informou que se a policia não faz mais é por culta do Estado.
Salientou que a quantidasie do efetivo é insuficiente e enfatizou a importância
da Audiência com o Governando. Falou que município como Seabra que tem
um quantitativo bom de policias nunca foi assaltado e que outros como
lraquara e Mucug8 jtforam assaltados várias vezes. Em seguida parabenizou
o prefeito Vitor Souza pelo ingresso no Consórcio e agradeceu as Policias. A
palavra foi passada para a Delegada Regional, Senhora Lorena Braga, ela
iniciou a fala dizendo que hoje cuida de 15 Cidades da Chapada Diamantina,
falou da importância das parcerias entre a policia e os municípios, falou que
acredita na mudança desde que ela seja feita conjuntamente. Falou que em 13
anos de Policia s6 agora ela vêm notando ação que fazem com que a
segurança avance, citou o Programa Pacto Pela Vida e disse que a
preocupação do Governo é diminuir os indices de homicídios e de violências
patrirnoniais. Falou que quando o Governo do Estado direciona suas ações
para uma determinada regido os indices de violência baixam. Solicitou que seja
marcada uma reunião come a Policia Militar e Civil, e seus representantes
legais para que possa elencar ações, assim, com as ideias postas no papel, ao
chegar para uma reunido com o Secretário de Segurança Pública„ levariam
urn plano no qual a Policia Militar e Civil já foram ouvidas e apresentaram
soluções. Lorena falou da necessidade de a Chapada Diamantina ter um
Departamento de Policia Técnica. Q presidente salientou as informações
acerca dos números que Ana Medrado linha passado a respeito de Mucug6 ser
a agência do Banco do Brasil com a maior arrecadação. Acabada o debate
sobre • segurança, 0 presidente do Consórcio chamou Doutora Tatiana Matos
para falar a respeito dos Resíduos Sólidos, Dia Tatiana iniciou a fala saudando
a mesa na pessoa do Presidente do Consórcio, em seguida informou que
alguns município já vem recebendo o inquérito do Ministério Público, no qual é
questionado a situação do (livel em que o município faz licenciamento. Na
sequência apresentou slides, os quais continham as principais legislações
acerca do tratamento dos Resíduos Sólidos, falou que o Plano de Resíduos é
exigido pela União, e que este será necessário, até mesmo, para firmar
convênios. Em seguida passou a palavra para Tito Marques, gestor ambiental.
Tito Marques iniciou sua fala indicando a necessidade de sedelaborar os Pianos
de Resíduos Sólidos, disse que os Pianos elaborados por meio de Consórcio
visa diminuir custos. Falou da importância da consciência socioambiental de
todos os municípios para que os resíduos possam ser tratados de maneira
adequada. Falou das etapas para a elaboração do Plano. A palavra foi
franqueada para os membros. 0 prefeito de Ibicoara informou que já possui o
plano e sugeriu que os municípios que ainda não tem o faça. Sugeriu ainda que
a elaboraa seja feita por meio do Consórcio. A prefeita Lenise Estrela pediu a

A 1, palaiir e dilse que deveria ser feito o quanto antes a elaboração dos planos.
'co a .0 prefdittiAdriano Queiroz sugeriu que fosse elaborado o Plano pelo Consórcio:rlfr.nt.V331

b o Valores4ossem repartidos pelos municípios que irão participar. A prefeita
1e4db informou que apesar de Mucugd ter saído na frente ainda não
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elaborou o Plano. Foi diagnosticado que os municípios de: eagê7iramaia,
Iraquara,"Boninal, Seabra, Lençáis ou não possuem ou estão em processo de
elaboração. Ficou definido que o Consórcio vai buscar uma empress para a
elaboração do Plano de"Residuos Sólidos. Adriano Queiroz solicitou que na
hora que a questão abordasse o aterro que Palmeiras fizesse parte da ação. A
advogada Tatiana Matos agradeceu o Convite e disse que foi uma satisfação
participar desse_evento. Dando prosseguimento, o presidente solicitou que seja
feito um levantamento, real, das comunidades quilombolas e assentamentos,
os quais precisam de cisternas de consumo, bem como as escolas com esta
necessidade. Estas informações devem constar numa ata, redigida após
reunião com os lideres comunitários ou presidentes de associações destas
comunidades. Foi feito o levantamento e ficou diagnosticado que todos os
município do consorcio possuem comunidades quilombolas e assentamentos.
Ficou determinado que até o dia 21 de fevereiro as informações devem estar
no e-mail, constando as atas que devem ser feitas, assinadas, digitalizadas.
Dando continuidade ao debate, Wilson informou que foi encaminhado para o
Ministério do Turismo um pedido para que fosse liberado recurso para fomentar
o turismo na Região da Chapada. Dando sequência Lenise Estrela solicitou a
palavra e informou que existe uma portada da FUNASA, do dia 14 de janeiro,
na qual os municípios fazem a adesão para o financiamento do Plano de
Desenvolvimento Básicei. Em relação ao piano de carreira dos professores e
estatuto do servidor, ficou acordado q ,eu na próxima reunião -do consorcio,
todos os secretários municipais de Educação estarão presentes para que esta
discussão seja ampliada, e a construção ocorra de forma conjunta..
presidente abriu discursão para saber se o Consorcio contrata uma empresa
para começar e Elaborar o Plano de Carreira. Lenise Estrela solicitou que seja
mareada uma reunião especifica para discutir o Plano de Carreira e o Estatuto
do Servidor, ficando definido a data de 28 de março, sexta-feira, As 15h na
Câmara de Vereadores de Seabra. Tendo como Pauta: Plano de Carreira do
Professor. Além disso na próxima reunião será debatidd o Plano de
Saneamento Básico, e Situação dos Convénios nos Ministérios. O presidente
ficou de marcar a reunião em Feira de Santana com o Coronel Ademário e a
delegada Lorena Magalhães, informou que vai solicitar ao Subcomandante
Eleutério que marque essa reunião no dia 26 de fevereiro, quarta-feira.: Nada
mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a prosente assembleia
que teve a ata por mim Loize Menezes, secretária Executiva do Consorcio,
lavrada e assinada, asi,1. corm pelos Prefeitos C nsorcia
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