
Consórcio Intermunicipal de Desenvolvi
Circuito do Diamante da Chapa Dip

CIDCD - Chapada Fo

Ata n° 016/2015 - Assembleia Ordináriat9'Consór.'i Público
Intermunicipal de Desenvolvimento do C culto do Dia ante da
Chapada Diamantina - CIDCD - CHAPADA FORTE, rea izada no
Município de Andarai/BA, em 28 de dezembro de 2015, 'as 10
horas.

Aos vinte e oito dias do mês de dezembro de dois mil e quinze, as dez
horas, na Sede deste Consorcio, situada 6. Praça Aureliano Gondim,
s/n°, Centro, Andarai/BA, foi dado inicio a assembleia ordinária onde
se reuniram os Entes Públicos associados ao Consórcio Intermunicipal

o , de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada Diamantina -
DCIDC - Chapada Forte, nos termos do Estatuto em vigor, atendendo

1*i 

li 
141‘ital de convocação anteriormente encaminhado, que figura como

e integrante da presente Ata. Registrou-se, consoante lista nominal - d'evidamente assinada, a presença dos Excelentíssimos (as) Senhores
Noc:AbilS (as): Wilson Paes Cardoso, Prefeito de Andarai e Presidente do• 

órcio; Arnaldo Silva Pires, Prefeito de Ibicoara; Ana Olimpia Hora
Medras o, Prefeita de Mucugê; Adriano de Queiroz Alves, prefeito de• a" let inv et---- --.,_ Palmeiras; Sra. Lenise Lopes Campos Estrela, Prefeita de Itaetê; Moema
Rebouças Maciel, Prefeita de Lençóis; Antônio Rodrigues Caires, Prefeito
de Iramaia; Anna Guadalupe Pinheiro Luquini, Prefeita de Nova
Redenção (representada pela Vice Prefeito); Adriano Carlos Dias Pires,
Prefeito de Barra da Estiva. Registrou-se ainda a presença do Capitão
Ribeiro (CIPE - Semi Árido) e demais Secretários Municipais,
Assessores, Vereadores e Presidentes de Camara presentes. 0
Presidente cumprimentou a todos, demonstrando a felicidade em contar
com a participação maciça dos Entes Consorciados nesta ultima
Assembleia do exercício de 2015, o que demonstra o interesse dos
Municípios da Chapada Diamantina em manter a unido, sobretudo

stes tempos de crise. Destacou ainda a necessidade desta Asse bleia

°

rauncar o in•resso do Munici•io de Barra da Estiva ao Con brcio
hapada Forte gom efeito retroativo a 29 de setembro de 2015 t nclo

lab

;diem vista ser hole a primeira reunião ordinária após a manifestado
42expr ssa do citado Município. Após colocar em discussão, a proposta%i
• : •vada sor unanimidade dos •resentes •assando o Municiam Ncv,
Barra da Estiva, portanto, a integrar o Consorcio Chapada Forte. el
Presidente pediu uma ..salva de palmas mais estapara conquista que
• emon além de União, força para lutar junto a esfera Federal e
Estadual pelos interesses da população da Chapada Diamantina. Falou
o Presidente clue determinarAn entre nc MI inir-lin;nc 0,,-s ,c.ao.,:n1 ---
enfrentar a crise financeira em 2016. Ao telefone, através do sistema
viva-voz, o Presidente cobrou do Diretor do DERBA, Dr aulo Filinto

Pagina 1 de 6
Praga Aureliano Gondim, 10 Andar, Centro, Andarai/BA,. Cep rt. 46.830-000

CNPJ n. 18.810.874/0001-70



Igar

k VA' vlCONSÓRCIO
CHAPADA FORTE V

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvi
Circuito do Diamante da Chapada [Nam

CIDCD - Chapada Forte

Pontes de Souza, a entrega oficial das máquinas ao Consorc o, já
cedidas e outras novas que foram prometidas pelo Governo do Es do,
bem como cobrou a necessidade do enviou de 14 caçambas/massa
asfaltica - 1 para cada Município - além do conserto da ponte situada
na BA-042 no Município de Andarai e demais buracos que ligam ao
Município de Mucuge que esta prejudicando o trafego intenso neste eixo
da Chapada Diamantina. 0 Presidente, numa conduta resolutiva,
passou o telefone para cada Ente Consorciado presente explicitar suas

.2 respectivas demandas com relação à recuperação de rodovias estaduais
âmbito dos Municípios Consorciados. Na sequencia o Presidente

•ri realizou uma ligação para SERIN, diretamente com a Sra. Elisa
llegrini, informando e ratificando o .quanto conversado com o Diretor

ERBA, no tocante ao maquindrio essencial para realizar uma
ação "tapa-buraco" nas Rodovias Estaduais que margeiam os

Municípios Consorciados. Utilizando a mesma linha o Presidente do
Consórcio passou o telefone para os Prefeitos presentes. Foi dito ainda

It ---pda—Sra. Elisa Pellegrini que irá conversar diretamente com o
I.- in di 41 Governador do Estado no tocante 6. possibilidade de realizar a entrega

imediata dos equipamentos prometidos ficando para depois apenas o
ato solene vinculado à entrega. Relatou ainda o Presidente sobre o
problema da seca. Ato Continuo, passamos a analisar os itens da
pauta. 1) Aprovação da Proposta Orçamentária 2016 - 0 Assessor
Contábil passou a explanar sobre a Proposta Orçamentária referente ao
exercício de 2016, através da Resolução n°. 001/2015. Foi dito que o
aumento dos valores orçamentário ocorrerá vinculado aos indices
inflacionários e Convênios. Que o Orçamento estima a receita e fixa as
despesas. Isto posto, foi aprovado por unanimidade dos presentes, a
ro osta orçamentária apresentada para o exercicio de 2016. 2)

Situação Financeira - Contrato de Rateio - Foi apresentado o
contrato de rateio para o exercício de 2016 que, no ato, já foi assinado

Prefeitos presentes. Ainda, o Assessor Contábil informou que o

E o
o. o 0 etard no descumprimento de alguma obrigação firmada pelo

gamento dos valores mensais inerentes ao contrato de rateio

a IC

I ons6rcio. Foi dito pelos Prefeitos presentes a importância de ter
..t,debito em conta de cada Ente Consorciado ativo para o exercIci de

016. A Secretária Executiva explicitou das dificuldades para col carmama_ •
o débito em conta no âmbito dos Municípios.- v.

s 
:presentado as pendências de cada Ente, bem como uma projeção p
• exercício vindouro. 3) Convênio n°. 001/2014 - SESAN - M
(Prestação De Contas) - Apresentou-se a realidade da execução d
citado Convênio, sobretudo com relação às metas e cronograma d
desembolso. 4) Convênio n°. 011/2014 - SEMA (Prestação de
Contas)- Foi apresentado o Cronograma da Execução deste Convênio
junto aos Municípios onde, através de Cronograma, relatou cada fase
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demonstrando a meta proposta e cumprida, além das di uldades
existentes. Na oportunidade foi discutida a realidade de ca a Ente
Consorciado, além das dificuldades junto a SEMA. A Prefeita Lenise
Estrela, do Município de Itaetê, informou sobre a posição de não firmar
um TAC individual com relação ao aterro sanitário em detrimento de
uma decisão conjunta junto ao Consórcio. 0 Vice Prefeito de Nova

enção informou sobre a proposta do Ministério Público Estadual
a estipulando um prazo para as Cavernas (ex: poço encantado, azul,

ha) apresentar um plano de manejo. Salientou que faz necessário
órcio se mobilizar para assessorar tais cavernas na elaboração do

<p no, tendo ern vista que se trata de importantes pontos turísticos da
regido. 0 Prefeito de Ibicoara repudiou a pratica do MP concernente a
assinatura de TACs que, na maioria das vezes, contem prazos exíguos.
Falou das dificuldades existentes e que os Municipios ficam apenas com

& ' a receita total arrecadado no Pais. Relatou que a próxima reunido
do Consorcio tem que ser realizada com senadores e deputados federais
representantes de cada Municipio Consorciado. A Prefeita de Mucug6
ratificou a fala do Vice Prefeito de Nova Redenção acerca do Plano de

• • Manejo das "Cavernas" e pediu empenho do Consórcio nesta causa que
é nobre, alem da necessidade de clamar junto ao Governo Estadual por
mais segurança. 0 Presidente solicitou que fosse direcionado oficio para
o Comando Geral da PM, citando esta situação da segurança nos
pontos turísticos da Chapada Diamantina, sobretudo no tocante a
operação verão, 0 Presidente tratou sobre a Reunido que teve acerca da

o
Wrari- --. bacia do Paraguagu, sobretudo no tocante a redução da quantidade de

1 11 agu , que acarreta inclusive na redução de emprego. Destacou que os
'3 co

lilt enadores Oto Alencar e Lidice da Mata estão bastante preocupados
Abio liakep esta situação e gostariam de encampar esta bandeira, no sentido

alo overnador do Estado baixar um ato executivo com ações: . ..
-0. 

adas a proteção do Paraguagu. Que a quantidade de água dos
- . a
' C, .•-:

i ... cp
'CI C últimos anos não deu para fazer grandes volumes nas barragens,

_7. ,,, e li. , inclusive que a barragem do apertado, localizada no município de
1 o es

-ni.staati:Mucugé, caso não haja grandes volumes de chuvas até abril de 20 ey
o de secar, como consequência disto, 4.000 (quatro 'if)

CD go

▪ pessoas perderão seus empregos. Que é preciso haver uma fiscalizag o
, muito grande sobre aqueles que estão retirando água sem outorga, cu o
consumo humano e animal deve ser prioritário. Sugere que o Estad
deve liberar outorgas proporcionais aqueles produtores que são
geradores de emprego. Ficou decidido que sera encaminhado um
documento para o Governador do Estado com os seguintes pontos:

1) Fiscalização •Imediata de todos que estão retirando água sem
outorga dos rios que compõem a bacia do Paraguagu, através de
uma ação conjunta entre Município, Estado e Policias;
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2) Rever todas as outorgas de retirada de água (v e/ cO:h-ce
observando a real situação do volume de c rio (situação ista
que deverá ser revista e atualizada), colocando hidr6metros em
todos que possuam ou venham a possuir a outorga;

3) Vincular a quantidade de emprego com o volume de água
liberada, tendo em vista que a demanda das empresas tendem a
aumentar o consumo em paralelo com a mecanização.

4) Fiscalização das Empresas/órgãos que implantam o sistema de
abastecimento de água, levando-se em consideração o constante
desperdício de égua que ocorre. Tais ações já devem acontecer
com a implantação de hidrõmetro;
ompromisso social das Empresas/Orgdos com a população

local, levando-se em consideração a geração de emprego e renda;
6) Fiscalização permanente do Estado na Chapada Diamantina,

devendo o INEMA realizar visitas com o acompanhamento de
membros das Secretarias Municipais de Meio Ambiente dos entes
consorciados;

7) Obrigação das Empresas que obtém a outorga de água em
realizar o reflorestamento dos rios que estão com margens
desmatadas e em sua maioria, assoreadas;

8) Envolvimento conjunto com o Ministério Público Ambiental;
-

azta 9) Envolvimento do Comité da Bacia do Paraguagu;.0. 10) Diagnóstico de todos os afluentes do Rio Paraguagu;_
-Taa- is Ações Educativas no âmbito dos Municípios Consorciados;

(
1411:41BIS- 

Andlise acerca do tipo de cultura que será implantada na)

gido, a exemplo do município de Wagner, cujo cultivo de
"It liranana foi ampliada e que apenas ela gasta cerca de 40% da

água. utilizada;o

iti 13) Orientação do INEMA e das Policias para atuar em parceriaa -tail co,, os Municípios.
to continuo, a prefeita de Lençóis informou, em decorrência de; - a ti.1

denuncia que recebeu, que a Fazenda SARPA vem desviando o io
Utinga em detrimento de proveito próprio. Além disto, se faz necessd

_ a a ,

a fiscalização acerca da perfuração de poços artesianos. 0 Prefeito ci
1Barra da Estiva aproveitou a oportunidade para confirmar a sua

satisfação em fazer parte do Consorcio Chapada Forte e, levando-se em \\ \

\\consideragdo, a questdo envolvendo .a. água informou e Barra da \
Estiva está sendo abastecida por carro pipa para o c sumo humano.
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Existem problemas com o desvio de água do Rio Paraguagu e R
contas. Que deve ser fiscalizado as grandes Empresas e peque os
agricultores que também desperdiçam água. Que existe o progra
despertar em parceria com o SENAR vinculado a limpeza de rios com o
reflorestamento. 0 Rio Paraguagu nasce em Barra da Estiva e, neste
momento, a cidade está sendo abastecida com carro pipa. 0 Secretário
de Meio Ambiente de Lençóis informou sobre a necessidade de discutir
novamente a posição adotada pela Embasa nos Municípios, sobretudo
com relação à situação de Lengõis. 5) Audiências Públicas: ANA;
ANATEL; ANEL E BANCO DO BRASIL. Os respectivos entes se
manifestaram favoráveis a realizada das pleiteadas audiências públicas,

ceto o Banco do Brasil que não se manifestou. 6) Visita a Diversos
Mm térios em Brasilia - 0 Presidente destacou que esteve em

silia, acompanhado das Prefeitas de Itaetõ e Mucuge, nos seguintes
Ministérios: 1) Ministério do Turismo (projetos/propostas
corre pondente a, aproximadamente, oito milhões de reais): Estação de 
Transbordo - 1.000.000,00 para concretização da tão sonhada Estação
de Transbordo nesta regido da Chapada Diamantina
(ampliação/adequação). Além de verbas do Ministério do Turismo,
teremos verbas do Ministério do Transporte para construção do anel
viário. Ratificou o Presidente que, possivelmente, será necessário para
implantação da Estação, adquirir uma area que pertence a Sra. Ana
Medrado mediante procedimento de compra/desapropriação. 0 objetivo
é construir casas/espaços para aqueles que irão trabalhar na Estação
de Transbordo. A Sra. Ana Medrado informou que, desde que seja

ado o justo pagamento, não se opõe a mencionada
compra/desapropriação. Informou que a área onde funcionava o

jan o posto rodoviário federal, cedida ao Município de Andarai
eriodo de 10 anos, deverá ser requisitada mediante oficio

para que, doravante, seja feita a cessão de uso ao Cons& o
Chapada Forte pelo período de 30 anos. 2) Estradas Vicinais 
A roximadamente seis milhões e quinhentos mil reais p r
pavimentar/viabilizar as estradas que interligam as Rodovias estadu s
e federais a diversos pontos turísticos entre as cidades que fa7em pat e
dos Municípios integrantes do Consórcio Chapada Forte. Cópias dest
propostas, Fa inserias no SICONV, foram entregues ao Senador Ott
Alencar e a Senadora Lidice da Mata. Logo, necessário faz iniciar o
ano buscando os deputados e senadores que ob eram votos na
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Chapada Diamantina para que realizem ações para a concretizhaloafi ----
propostas nos Ministérios. O Prefeito de Ibicoara questionou acerca da
elaboração de projetos inerentes as estradas que, possivelmente, serão
arcados pelos Municípios. O Presidente ratificou a importância do
pagamento das parcelas inerentes ao contrato de rateio com
pontualidade para bom andamento das atividades deste Consorcio. 2)
Ministério do Desenvolvimento Agrário — Foi inserida
SICONV para obter Patrulha Mecanizada para atuar
disposição do Consorcio junto as Associações Comunitárias. 7)
ocorrer — Sobre o Projeto de regularização fundidria no âmbito do
Municípios do Consorcio Chapada Forte, o coordenador técnico,
Humberto Barrios, informou que serão beneficiadas 4.000 prop
na zona rural. Foi informado ainda acerca das especificidades e
metodologia do Convênio, sobretudo com relação ao trabalho de campo.
Tratou-se também da necessidade de interação maior entre Consórcio e
Prefeituras, tendo em vista a execução direta pelo Consórcio. P Prefeito
de Ibicoara ratificou a necessidade de este Convênio ser executado no
âmbito dos Municípios adimplentes. Tratou-se também sobre a
contrapartida de 5% por parte dos Municípios Consorciados.

E, por fim, o Sr. Presidente declara que as deliberações tomadas .049.
observaram rigorosamente o quorum previsto no Estatuto Soc
vigor, passando a palavra para quem quisesse se manifestar
ausência de manifesto, como nada mais havia para ser tratas o
agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a presente
Assembleia Geral Ordinária, determinando a mim, que servi como 15-
secretdrio, que lavrasse a presente ata e a lev....se a registro junto aos rc
orgdos públicos competentes para surt os efeitos juridic s
necessários.Acordou-se por unanimidade ir a Lista de Presença
devidamente assinada pelos re ! res it.?. tes dos Municipi
Consorciados é parte integránte./es/  te Ata. A presente
segue assinada por mim, .4a, j , Reges onas Ara
Santos, Assessor Jurídico deste CI F,CD e pelo Sr. residente do
Consorcio Chapada Forte, como s ai àeap ovação.

Protocol so:U.'; '-itinFisk-N9a5211  I

Livro son aes Car oso in II
- vrrirPrefeito de Andarai

Presidente do CIDCD

Andarai - BA
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