
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do
Circuito do Diamante da Chapada Diamantina -

=CD - Chapada Forte

Ata n° 007/2014 — Assembléia Ordinária do Consórcio Público
Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada
Diamantina — CIDCD — CHAPADA FORTE, realizada no Município de
Andarai/BA, em 12 de dezembro de 2014, As 10 horas.

Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, as dez horas, naSede Administrativa deste Consórcio Público, Praga Aureliano Gondim, Centro,
Andarai/BA, foi dado inicio a reunião ordinária onde se reuniram os Entes
Públicos associados ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvi
Circuito do Diamante da Chapada Diamantina — CIDCD — Chapada
termos do Estatuto em vigor, em atendimento ao quanto disposto no E
Convocação. Registrou-se, consoante lista nominal devidamente assinad
presença dos Excelentíssimos (as) Senhores (as): Wilson Paes Cardo
Prefeito de Andarai e Presidente do Consorcio; Arnaldo Silva Pires, Prefeito de
lbicoara; Ana Olimpia Hora Medrado, Prefeita de Mucugd e Vice-presidente do
Consorcio; Adriano de Queiroz Alves, prefeito de Palmeiras; Lenise Lo
Campos Estrela, Prefeita de Itaet8; Moema Rebouças Maciel, Prefeita de
Lençois; Landualdo Barros Freitas Júnior, Prefeito de lraguara; Antônio
Rodrigues Caires, Prefeito de Iramaia; Vitor Souza, prefeito de Boninal;
Adenilto dos Santos, Prefeito de Marcionilio Souza; Anna Guadalupe Pinheiro
Luquini, Prefeita de Nova Redenção; José Luiz Maciel Rocha, Prefeito de
Seabra; Joao Hipólito Rodrigues Filho, Prefeito de Abaira. Registra-se ainda
presença do Sr. Fernando A. Ornelas de Almeida, Gerente Regional
ANATEL e Secretários (a) de Educação e Saúde dos Municípios Consorciad
Vereadores, Autoridades presentes e Imprensa em Geral. Iniciada a Reunia
Presidente saudou a presença de todos, destacando a importância de
assentada, sobretudo com relação aos temas especificados no Edital
Convocação. Registrou a presença do Prefeito de Santo Amaro, Sr. Ricard
Machado, juntamente com sua comitiva que vieram para também prestigiar o
Evento. Ato continuo, ao adentrar literalmente nos item da Pauta anteriormente
enviada aos Entes Consorciados, o Presidente destacou sobre o problema da
telefonia (fixa e móvel) na Chapada, cuja discussão perdura desde a ultima
reunião. Pediu uma salva de palmas e agradeceu a presença do Gerente
Regional da ANATEL. Colocou em discussão acerca dos itens da pauta quanto
a sua reorganização. Disponibilizou o micráfone para a platéia se manifestar
sobre os temas a serem abordados. Assegurou o Presidente que o objetivo
maior é fazer com que as coisas aconteçam e registrou o olhar difeyenciado do
Governo Wagner para esta r ião que se encontrava esquecida. Øisse acerca
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do interesse e compromisso dos Prefeitos eleitos em 2010 que compõem este
Consorcio, restando necessário a ampliação da implantação de políticas
públicas que atendam aos anseios populares. Disse que o turismo é um ponto
forte na regido, e um turismo de qualidade requer, no minim, que a telefonia
funcione 100% para que possa manter contato com quem desejar. Disse,
ainda, que acredita que o Sr. Fernando Ornelas seja o Embaixador da
Chapada junto a ANATEL. Com a palavra o Sr. Fernando Ornelas, agradeceu
ao convite e disse que gostaria de fazer uma pequena apresentação sobre a
situação de cada Município integrante da Chapada sobre os indices registrados
junto a ANATEL. 0 Gerente Regional da ANATEL afirmou estar surpreso com
a ausência do serviço de telefonia fina no Município de Andaral, por
aproximadamente, 6 meses e isto não deve acontecer mais. Que estava a
disposição de todos os Municípios Consorciados. Com a apresentação no
telão, apresentou a estrutura da ANATEL, principalmente com relação as
Gerências Regionais no tópico envolvendo o Setor especifico de fiscalização.
Explicitou a evolução da telefonia fixa e move! no Brasil e Bahia, alegando
o celular veio para tomar lugar da telefonia fixa. Apresentou ainda a qua
de TUPs (telefones públicos), apresentando a quantidade destes equipa
instalados nos Municípios Consorciados. Mas alegou não saber exatamen
os mesmos estão em pleno funcionamento. Na Bahia, aproximadamente, c
habitante tem dois telefones. 80% dos telefones móveis pessoais são pr
pagos disse o Gerente Regional. 0 Presidente questionou sobre o motivo
grande quantidade de pré pagos, se estava relacionada a falta de credibilida
com as operadoras o que foi dito pelo Gerente Regional da ANATEL
situação relaciona-se a falta de organização da população com relação a
custo final dos pacotes pós-pagos. Tratou ainda sobre a tecnologia 4G e
afirmou que até 31.12.2017 os Municípios entre 30.000 e 100.000 habitantes
terão esta tecnologia. Sobre o compromisso de atendimento referente a
abrangência da zona rural, e a operadora de telefonia móvel não tem
obrigação de atender a zona rural ainda com relação a telefonia 4G. Qu
compromisso é de atender 80% da zona urbana dos Municípios. Falou we
obrigação vincula-se a 30 km da sede do Município para contemplaçã A
Prefeita de Itaetê alegou que tem Municípios com área territorial extens e,
caso a localidade esteja mais perto de outro Município, se o atendime to
poderá ser pela rede do Município vizinho mais perto, ou seja, dentro dos
km. 0 Prefeito de Palmeiras reividicou que o Consórcio atuasse na
possibilidade destes 30% de investimento da operadora Claro com relação a
tecnologia 4G fosse aplicado nos Municípios Consorciados, respeitando a
distancia de 30 km das sedes dos Municípios. 0 Gerente Regional disse que,
ao vencer o leilão, a Operadora Claro teria como prioridade a implantação
desta tecnologia no Estado de São Paulo. 0 Presidente sugeriu que a
ANATEL, nos próximos editais de leilão, que as divisões seja proporcional em
todo o território nacional. Disse o Presidente que a ANTEL deve intervir porn
relação aos Municípios que is precisam, de forma proporcional taylbém,
considerando os município- q e tem potencial (turistico, econõm o) para
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desenvolvimento, no tocante a telefonia móvel (rural e tecnologia 40). A
Prefeita do Município de Mucugd, ao usar a palavra, disse da felicidade de
estar presente e ratificou que várias cidades da Chapada Diamantina serão
identificadas como patrimônio histórico da humanidade e além disse existe
regiões de imenso potencial econômico (região de mucugd e Ibicoara). A
exemplo, Mucug6 está sem sinal de telefonia móvel neste momento. Mucuge
tem a maior renda per capta da Chapada e a telefonia fixa e móvel é
extremamente falha. 0 Prefeito de Ibicoara ratificou a fala da Prefeita de
Mucugd afirmando que a região de Mucugé e Ibicoara configura-se como a
maior produtora do Norte e Nordeste no Seguimento Horte-Granjeiros, onde
mais de 150 carretas saem por dia e o problema da telefonia atrapalha muito.
0 Prefeito de Abaira afirmou que em seu município o problema também é
grave e que várias pessoas ingressam com ações para tentar res
questão, registrando ainda que se faz necessário tratar junto as operado
tocante a aplicação das tecnologias, em nome de uma Região, ou se os
Municípios integrantes da Chapada Forte. 0 Prefeito de lramaia disse
Operadora 01 só atende a sede do Município, além de mais 3 KM de distâ
sendo que as demais localidades não são contempladas. Como seria
contempladas? 0 Gerente Regional ratificou que o raio de 30 KM para IcançAr
a zona rural pode ser decorrente de outro Município. Quanto ao cump
das metas, o Gerente Regional afirmou que caso as Operadoras não cump
o quanto acordado serão penalizadas pela ANATEL. 0 Presidente afirmou que;
a partir desta data, existirá no Consórcio um Setor especifico para acompanhar
junto a ANATEL as situações inerentes as políticas públicas voltada ao Setor.
Informou ainda que o site da ANATEL é de domínio público e que as
informações inerentes aos serviços estão disponíveis para todos. A operadora
Claro tem uma quantidade maior de reclamações no âmbito do Estado
Bahia, sendo que o maior percentual de questionamento está relacionad As
cobranças. No tocante ao acompanhamento do Plano de Meta referent aos
Municípios demonstrando uma queda constante nos serviços de te fonia
móvel e intemet, com altos indices de taxa de desconexão. Apresent u um
apanhado de todos os Municípios apresentando uma Planilha que figura como
item anexo a presente Ata. Quando abordou sobre o Município de Anda I, no
tocante a tecnologia 20, os dados apresentados na Planilha estão desto es
da realidade. 0 Gerente Regional da ANATEL informou que os dados estão
acordo com acompanhamentos diários, mas que iria registrar esta informação
para checar devidamente o ocorrido. 0 representante do Município de Boninal,
Sr. Janerson, informou que a tecnologia móvel e internet está péssima no
Município. No tocante a Itaeté, a Prefeita argumentou que os serviços locais
pioraram nos últimos dias. Informou o Gerente Regional da ANATEL que
Lencõis, por ter um potencial turístico maior, as operadoras atendem mais. 0
Prefeito de Marcionilio Souza afirmou que os serviços estão de mal a pior.
Mucugé, a Prefeita disse que os dados não estão de acordo c m a realidade.
No tocante a Nova Redenção Prefeita informou que o Mu icipio fica uma
semana sem telefone móvel, ca do incomunicável, pois qu9tse ninguém tem
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telefone fixo. Existe queda de ligação a todo o momento, principalmente com
realação a TIM. Solicitou qual a providencia que deve ser tomada? O Gerente
Regional passou o telefone de contato para todos e disse que deve ser
informado a ANATEL através de sua assessoria que acionará diretamente a
Operadora, cuja obrigação 6 manter o serviço 24 hs. O Prefeito de Palmeiras
disse que já passou por um período pior, mas ainda não está satisfatório vez
que as ligações de telefonia móvel cai muito. O Gerente regional da ANATEL
afirmou que as operadores deveria disponibilizar o trafego de operadoras para
outras, mas existe algumas limitações, e a ANATEL está fiscalizando a
situação de cada Município. Disse o Gerente Regional que a ANATEL até o
final do ano serão aplicadas novas medidas punitivas as operadora ela
qualidade de serviços que estão sendo prestados. Franqueada a pa
público presente, o Sr. Alisson, Secretário de Saúde de Abaira, disse
telefonia fixa e móvel na cidade é complicada, pois cai muito e co
ligações, solicitando que a ANATEL fiscalize mais, principalmente,
Operadores que ligam para as casas das pessoas e oferecem pacotes
intemet que não conseguem cumprir. O Gerente Regional da ANATEL afir
que os telefones não homologados pela Agência podem compro çe
eficiência do serviço prestado. O Secretário de Educação de Seabra aleg
as Escolas foram beneficiadas com tecnologias de banda larga, mas n
realidade não atende ao quanto ofertado. Salvador Roger, jornalista do "
Paraguassu", informou que a TIM ficou sem sinal de dois a três dias, sendo
ainda que a TIM não informa a quantidade de tempo conectado ao final de
cada ligação. O Prefeito de Santo Amaro, Ricardo Machado, ao usar a palavr
agradeceu ao convite e reforçou que conhece a Chapada como uma
conhecida pela expansão turística, inclusive sendo uma das plataform
Governo do Futuro Governador do Estado da Bahia. Sugeriu que seja f o um
relatório da realidade da região e, juntamente com o Governo do E ado e
Ministério do Turismo, objetivando antecipar cronogramas de inve tmento
neste seguimento. O Presidente, após consulter os Prefeitos Conso ciados,
registrou que a primeira reunião do exerci cio de 2015 devera ser com a
presença do Presidente da COELBA tendo em vista que existe uma queda
constante da energia elétrica na região e que deve influenciar na te fonia
móvel. O Requerimento apresentado para votação pelo Prefeito oi
devidamente aprovado por unanimidade. Inclusive, afirmou a necessidade de
provocar uma audiência pública com a ANEEL para tratar sobre os serviços
prestados na Chapada. O Prefeito de Marcionilio Souza disse que a TIM não
perdura seis minutos após qualquer queda de energia. O Gerente Regional da
ANATEL deixou disponível os documentos apresentados para que seja
comparado com a evolução futura. Como nada mais havia para ser tratado,
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente Assembléia
Geral Ordinária, determinando a mim, que servi como secretária, que lavrasse
a presente ata e a levasse a registro junto aos órgãos públicqs competentes
para surtir os efeitos juridic ecessários. A presente seg
mim, Reies Jonas Aragão Santos,

Praga Aurelian° Gondim,

assinada por
ssessor Jurídico
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do CIDCD, pelo sr. Presidente e por todos os Entes Consorciados presentes,
como sinal de aprovação.
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