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

CIDCD - Chapada Forte

Ata n° 008/2014 — 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, is 10 horas.

Aos doze dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, as dez horas, na
Sede Administrativa deste Consórcio Público, Praça Aureliano Gondinn, Centro,
Andaraí/BA, foi dado inicio a reunião ordinária onde se reuniram os Entes
Públicos associados ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do
Circuito do Diamante da Chapada Diamantina — CIDCD — Chapada Forte, nos
termos do Estatuto em vigor, em atendimento ao quanto disposto no Edital de
Convocação. Registrou-se, consoante lista nominal devidamente assinada, a
presença dos Excelentíssimos (as) Senhores (as): Wilson Paes Cardoso,
Prefeito de Andaraí e Presidente do Consórcio; Arnaldo Silva Pires, Prefeito de
lbicoara; Ana Olimpia Hora Medrado, Prefeita de Mucug8 e Vice-presidente do
Consórcio; Adriano de Queiroz Alves, prefeito de Palmeiras; Lenise Lopes
Campos Estrela, Prefeita de Itaet8; Moema Rebouças Maciel, Prefeita de
Lençóis; Landualdo Barros Freitai Júnior, Prefeito de Iraquara; Antônio
Rodrigues Caires, Prefeito de lramaia; Vitor Souza, prefeito de Boninal;
Adenilto dos Santos, Prefeito de Marcionflio 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 a
presença do Sr. Fernando A. Ornelas de Almeida, Gerente Regional da
ANATEL e Secretários (a) de Educação e Saúde dos Municípios Consorciados,
Vereadores, Autoridades presentes e Imprensa em Geral. Iniciada a Reunido, o
Presidente saudou a presença de todos, destacando a importância desta
assentada, sobretudo com relação aos temas especificados no Edital de
Convocação. Registrou a presença do Prefeito de Santo Amaro, Sr. Ricardo
Machado, juntamente com sua comitiva que vieram para também prestigiar o
Evento. Dando seguimento a Assembléia, o Presidente explanou sobre sua
felicidade com relação as intenções do Governador Eleito sobre os Consórcios.
Na oportunidade passou a tratar sobre a Saúde na Região. Disse que o
Consórcio irá interceder junto ao Governador Eleito sobre a situação do
Hospital de Seabra. Convocou os (as Secretarios (as) de Saúde dos
Municípios presentes que se manifestasse sobre este tema, estipulando o
tempo limite de trinta minutos para tanto. Reg trou que o Consórcio deve ser
pnonzado na descentralização das questões ikerentes a Saúde, como é a
pretensão do Governador Eleito. Afirmou que de ser conferida prioridade as
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pactuações. Segundo o Presidente, as mudanças realizadas pelo Governador
Eleito, com relação à DIRES e EBDA, conferem maior independência para os
Municípios. 0 Presidente afirmou que, na sua visão, o futuro é o fortalecimento
dos Consórcios, sobretudo porque o Governador Atual está em Brasilia
defendendo os interesses da Chapada. A Prefeita de Nova Redenção, registrou
que a discussão com relação a pactuação com Itaberaba seja discutido no
inicio do próximo ano tendo em vista a mudança do Governo. 0 Presidente
submeteu para votação dos Entes Consorciados se concordam com o desejo
de "que todas as pactuações feitas atualmente aconteça no âmbito dos
Municípios Consorciados, além da necessidade do Consórcio administrar o
Hospital de Seabra".Tal situação foi acatada por todos. Franqueada a palavra
aos Secretários de Saúde dos Municípios. A Secretária de Sable de Mucugê,
asseverou que o problema maior 6 a forma como está pactuado, pois precisa
de financiamento para estrutura, compra de equipamentos para atender as
pessoas, dificultando recepcionar no futuro os outros Municípios. A Secretaria
de Saúde do Município de Andaraf, disse que a PPI atual foi editada em 2010 e
os Municípios pactuados não atendem as demandas, razão pela qual deve ser
reformulada a pactuação existente alocando o recurso onde realmente seja
feito o serviço. Que a receita atual oscila e demora para ingressar na conta do
Município, e que o Hospital funciona 24 hs e por isto deve ser fomentada por
parte do Consórcio a reformulação da PPI, além de investimentos maiores em
equipamentos. Alegou que existem despesas caríssimas com os profissionais
de saúde. 0 Secretário de Saúde de Abaira, chamou atenção para o custo com
a parte financeira vinculada a Saúde, sobretudo no tocante a atenção básica.
Afirmou que tem que custear a Saúde Municipal, além de atender cidades
vizinhas. Chamou a atenção ainda, para o custo na implantação dos programas
do Governo Federal. Disse ainda que saúde não pode parar, mas os recursos
são escassos. Alegou que a pactuação deverá ser realizada entre os
Municípios do Consórcio re que esta tendência deve ser priorizada.
Secretário de Saúde de lramaia, ratificou a escassez de recurso e a dificuldade
em fazer saúde desta forma. 0 Presidente agradeceu a fala de todos e disse
que a idéia 6 fortalecer o Consórcio neste segmento para que possa ser
praticada uma saúde melhor. A Prefeita de Mucugê, registrou que a Tabela
SUS 6 defasada e o custo com profissionais, medicamentos, alimentos,
limpeza, lavanderia e procedimentos é altíssimo. Se não existir financiamento
estadual inexiste condição para praticar saúde nos Municípios. Que não
adianta somente repactuar, pois está realidade deve estar vinculada ao
investimento financeiro a nível estadual e federal. 0 Presidente disse que
recebe emendas de deputados para equipar hospitais, mas o problema é saber
quem vai bancar isto. Ai a razão p- \que os hospitals sejam regionais e o
custeio deve vir em forma de convenio inado somente ao "custeio", através
do Consórcio. A Prefeita de Mucugê, pa 

. 
concluir falou que cidades como

Mucugê e oitras que são de pequeno .4z)rte ficariam com pequenas
complexidades e as altas complexidades fic nn com a regionalização. AV
prefeita de ltaet enise, cumprimentou a todos falou da complexidade da

Pagina 2 de 7
Praça Aure no Gondim, 1° Andar, Centro, Andaral/BA, ep n. 46.830-000

CNPj n. 18.810.874/0001-70

Cart,



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

CIDCD - Chapada Forte

saúde e da falta de aporte financeiro estadual para bancar a saúde. Que a não
precisa agir com o incremento do orçamento na saúde. Primeiro reivindicar
aporte maior para a atenção básica, depois mais recurso hospitalar e terceiro a
situação de aporte de cada município para direcionamento de especialistas. A
retirada da DIRES, vai requerer nova estruturação, por isso é preciso vê o que
o Governo que irá começar em janeiro vai apresentar. E uma discussão
especifica que precisa ser aprofundada com o novo Governador e o novo
secretario de saúde, observando principalmente o custeio.Se ofereceu como
pessoa da area de saúde para dentro dos seus conhecimentos ajudar no
necessário.Deixou para o pré candidato a UPB, Sr. Ricardo, algumas
situações, como atraso no repasse de recursos, para se o mesmo se eleito já
procurar ajudar a Chapada. Com a palavra, Sr. Adriano, Prefeito de palmeiras
que saudou a todos e disse que precisa partir das falas dos secretários
municipais. Saber o que cada município tem e o que atende, pois muitas vezes
não sabe se pode mandar um paciente ou não para determinado local, dando
exemplo da UPA de Seabra, que ele não sabe se tem direito ou não. Que é um
assunto que precisa ser analisado com mais tempo. Sua contribuição é que se
cada município pudesse investir em uma especialidade, e recebesse os outros
municípios, seria um caminho a ser tomado, o que o recurso seria buscado
pelo Consórcio, pois os municípios não tem condições de bancar certas
especialidades. A Prefeita de Nova Redenção, Guadalupe, concordou com a
fala do prefeito de palmeiras, mas pediu a Lenise Prefeita de Itaet8 que
explicasse sobre a pactuação, pois o municipio dela já manda um aporte para
ltaberaba, mas não é atendida, sera se não poderia fazer via Consórcio. A
Prefeita de Itaetê, atendendo ao pedido falou que a PPI, serve para
descentralização da saúde, que temos dois pólos Seabra e ltaberaba, que
todos os municípios tem um teto financeiro, por ano, no Ministério da Saúde,
que já vai direto para essas areas pactuadas. Que a prefeita de Nova
Redenção sugere que esse repasse vá para o Consórcio e esse adminstre.
Falou dom grande problema da saúde que se chama Regulação, o que aperta
os municípios, pois os mesmos não tem condições de arcar com tantos custos
, a exemplo de ter ambulância três , quatro vezes por semana, sempre
acompanhados de técnicos de enfermagem com diárias pagas.. 0 pesidente,
realçou a importância de se discutir as especialidades que cada município vai
tratar. Lenise , prefeita de Rae& falou que temos que provocar a mudança da
pactuação. Que hoje temos PSFs em quase 100% dos municípios, que
devemos vê junto aos Colegiados,COSEMES da Bahia, CONASEMES, que
representa a !livel nacional os secretários municipais e Conselho nacional de
saúde e o Conselho Estadual de Saúde para provocar as mudanças na PPI e
Plano Regional de saúde. O pr sidente sugere que se faça convênios
diretamente com os Cons6rcios, efeito de Santo Amaro , Sr. Ricardo,
reforçou, falando a necessidade de se b. oar uma especialidade por município,
havendo uma rede entre os secretários • -saúde para essa disponibilização.
Dessa forma acre que vai diminuir o so ento na saúde. A prefeita de
Lençóis, se desc Ipsu pelo atraso, dize do que recebeu uma única
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convocação para 14h.0 presidente fez as considerações , e com a palvra o Sr.
Cristiano de lramaia, disse que pertence a pactuação de Jequié, que se essa
nova forma acontecer, eles perdem a pactuação ou só acrescenta. 0 que foi
respondido, que ainda não pode responder, que as Dires estão sendo extintas,
vamos esperar janeiro para novas orientações. 0 Prefeito de Iramaia fez a
sugestão de em janeiro já se convidar o secretário estadual de saúde para
discussão, o que foi rebatido pelo Sr. Adenilton Prefeito de Marcionilio de
Souza, dizendo que na reunião de janeiro 6 que deve ser decidido a data, pois
a mesma deverá acontecer até o meado do mês e o n ovo secretário teve
muito pouco tempo para já está com reuniões a serem agendadas, o que foi
aceito por todos. 0 jornalista Salvador, falou que a solução é o investimento a
alta complexidade, vez que existem inúmeras pessoas de toda a Chapada
"morrendo" em ltaberaba, razão pela qual este Consórcio deve encamar esta
bandeira. Hoje em Seabra a saúde pública 6 limitada e o Hospital deve ser uma
prioridade. Portanto, acha que não pode ser esperado apenas o inicio do
funcionamento do Hospital de Seabre devendo, inclusive, reunir esforços para
reestruturar o sistema de saúde também de ltaberaba, através da Santa Casa
de Misericórdia. A prefeita de Nova Redenção defende um aporte de recurso
maior no Hospital Regional de Itaberaba para atender a Chapada Diamantina.
0 Prefeito de Palmeira defende o nome da Primeira Dama de Abaíra como
Superintendente da BAHIATURSA. 0 Presidente ratifica o nome da Primeira
Dama de Abaira para o Cargo, alegando o seu caráter e responsabilidade com
os interesses da Chapada, além de ter apoiado fortemente Rui Costa, Otto
Alencar e a Presidente Di[ma. Em seqüência, passamos a discutir o outro tema
da pauta envolvendo a Educação. 0 Presidente do CIDCD entregou uma pasta
contendo o modelo do Plano de Carreira do Magistério de Andaraf para os
Prefeitos presentes para iniciar a discussão, incluindo um histórico contendo o
impacto orçamentário até o exercício de 2018. Salientou a importância de
aprovar um plano de carreira que não venha comprometer um Plano de
Carreira que não prejudique financeiramente os Municípios, além de buscar
junto ao Governo Federal o aumento dos repassas para a Educação e FPM.
Logo, salienta que 6 de vital importância que o Plano garanta um Plano de
Carreira possível e viável. Alega, na oportunidade, que o futuro Presidente da
UPB é lutar para que o aumento do repasse no FPM seja diferenciado, ou seja,
maior para aqueles que mais precisam. Sendo a Educação prioridade,
necessário se faz que os investimentos sejam também prioritários na Educação
contemplando os Profissionais mais dedicados e compromissados. 0 Plano de
Carreira seja feito a curto, médio e longo prazo sem prejudicar os profissionais
no futuro de acordo com o aumento da receita federal e a luta da classe para
que os Municípios pequenos tenham um repasse diferenciado para os entes
menos favorecidos. 0 Presidente, cont' uando o esboço da experiência do
Município de Andarai, destacou que a idé criar um modelo para a Chapada,
mas os Municípios que já possuem Plano viáveis devem mantê-los, caso
contrário deve o estor enviar para a C ara e os demais Gestores
Consorciados dev m participar ativamente da ela investida para melhor
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atender a Educação do citado Município. Passou então a explicitar a situação
fática (Andaral), com projeções a partir der janeiro de 2015. Na oportunidade
solicitou que a Secretária de Educação de Andarai lhe assessorasse no
tocante as Tabelas apresentadas. A Secretária informou sobre a realidade local
que, com relação ao "AC", se enquadra a maioria dos Municípios da Chapada,
como forma de compensação de carga horária pelo período de até dois anos.
Ratificou que existe um fórum de Secretários e já vem discutindo estas
situações. Apresentou os indices que serão praticados em Andarai, na sua
totalidade com todas as suas vantagens. Informou que o Município de Andara!,
para valorizar os Profissionais do Magistério, já aplica 5% a mais no FUNDEB.
Para tanto, deve-se melhorar a quantidade de alunas em sala de aula. Sobre
as horas extras, foi dito que no Plano e no impacto apresentado tal questão
também foi abordada com responsabilidade. 0 FUNDEB de Andarai passou a
ser 66,29% em Andara!, ou seja, 60% do FUNDEB e 6,29% de recursos
próprios. Que os valores previstos na lei para valorização dos Professores são
fixados e, em virtude disto, será sempre mantido. Afirmou que o Município de
Andaraf abrirá uma conta especifica para os recursos decorrentes do ICMS
para ser utilizados de acordo com a ratificação do Conselho Municipal de
Educação. Ratificou a importância de um Presidente da UPB que defenda,
inclusive, os interesses dos Municípios de forma supra-partidária, sobretudo na
Educação. Que o futuro Presidente tem que lutar para que o Estado envie
delegados para os Municípios para melhorar a Segurança Pública. Que deve
ainda ser fomentado os Consórcios Intermunicipais. E preciso que exista um
Municipalismo Forte e a UPB poderá ser a Entidade defensora dos Municípios,
devendo pressionar o Governo Federal e Estadual. A Prefeita de Mucugd
afirmou que o Estado ou deverá passar a responsabilidade do Ensino Médio
para os Municípios ou assume de vez. Asseverou o Presidente que a
Universidade da Chapada deve ser prioridade. 0 Prefeito de Abaft-a afirmou
que para ser da Chapada deve estar situada em Seabra. Agradeceu ao
Prefeito de Santo Amaro, Ricardo Machado, que na eleição pretérita da UPB
retirou sua candidatura em detrimento da apresentada por Wilson Cardoso.
Que agora estava defendendo o apoio para eleição da UPB em 2015 e que o
seu partido (PT) deverá apoiá-lo em sua plenitude. Com a palavra, Ricardo
Machado Prefeito de Santo Amaro e pré candidato a Presidente da UPB disse
estar honroso com este apoio e não irá pressionar o Governador Rui Costa
sobre a eleição da UPB. E sua posição como candidato 6 "inexorável" e irá até
o final e, inclusive, conversou com os Senadores Baianos, Deputados Federais,
Governador Atual e Eleito sobre o assunto. Que irá percorrer o Estado na
medida do possível para arregimentar sua candidatura. Que comunga em
muitas idéias de Wilson Cardoso e que rtalecer a UPB e que Rui Costa será
um Governador que irá fortalecer muito o onsórcios e Associações. A UPB é
a casa dos Prefeito. Que uma de suas ban ras será disponibilizar assessoria
jurídica para os Ex Prefeitos, que saem do ndato e ficam respondendo a
processos que muitas vezes não deram caus egundo o Pré Candidato o
Setor Jurídico em s Gestão será um guardiã \.o CAUC dos Municípios,

Pagina 5 de 7
Praga Aureliano c• n• m, 1° Andar, Centro, Andaraf/BA, ep n. 46.830-003

CNN* n. 18.810.874/0001-



ConsOrcio Intermunicipal de besenvolvimento do
Circuito do Diamante da Chapada biamantina -

CIDCD - Chapada Forte

além defender o interesse dos Municípios. 0 pré-candidato Ricardo Machado,
Prefeito de Santo Amaro, disse que seu objetivo 6 fortalecer a UPB para
também fortalecer os Municípios Consorciados. Agradeceu a presença dos
representantes do Parque Nacional da Chapada Diamantina e afirmou que o
compromisso será de incluir esta discussão na pauta da próxima reunido.
Presidente disse que o sonho dele em lutar pela Chapada, Andarai e a o
CIDCD 6 maior do que a UPB e por isso e pela palavra empenhada declara e
assina um termo de apoio a candidatura do Prefeito de Santo Amaro para o
Cargo de Presidente da UPB. Na oportunidade solicitou que, caso os demais
Entes Consorciados apóiem a candidatura de Ricardo Machado, seja escolhido
um nome de algum integrante do Consórcio Chapada Forte faça parte de
Diretoria d Chapa. Como nada mais havia para ser tratado, agradeceu a
presença • z todos e deu por e cerrada a presente Assembléia Geral Ordinária,
determin a mi, que serv como secretária, que lavrasse a presente ata e
a levasse re, -tro junto a órgãos públicos competentes para surtir os
efeitos dic s necess. n.s. A presente segue assinada por
mim, /Lai eges Jonas Aragão Santos, Assessor Jurídico
do CIDCB, e por todos os Entes Consorciados presentes,
como sinal .e provação.

Wilson Paes Cardoso
Prefeito de Andaral

Arnaldo Silva Pires
Pre o de lbicoara
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A no d Alves
Prefeito dT Plmeiras
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Lenise Lopes Campos Estrela

Prefeita de Itaeté

Moema Rebougas Maciel
Prefeita de Lençóis
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