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Ata n° 021/2016 - Assembleia Extraordinária do o. -/ - • .;. • o
Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito te da
Chapada Diamantina. - CIDCD - CHAPADA FORTE, realizada no
Município de Andarai/BA, em 22 de novembro de 2016, is 10
horas.

Aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, as dez
horas, na Sede deste Consórcio, situada a Praça Aurelian° Gondim,
sin'', Centro, Andarai/BA, foi dado inicio a assembleia 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, atendendo
Edital de convocação anteriormente encaminhado, que figura como
parte integrante da presente Ata. Registrou-se, consoante lista nominal
devidamente assinada, a presença dos Excelentíssimos (as) Senhores
(as): Wilson Paes Cardoso, Prefeito de Andarai e Presidente do
Consórcio; Arnaldo Silva Pires, Prefeito de Ibicoara; Ana Olimpia Hora
Medrado, Prefeita de Mucuge; Sm. Lenise Lopes Campos Estrela,
Prefeita de Itaetê; Antônio Rodrigues Caires, Prefeito de Iramaia;
Adenilto dos Santos, Prefeito de Marcionilio Souza; Adriano Carlos Dias
Pires, Prefeito de Barra da. Estiva. Na oportunidade convidou para fazer
parte da mesa o Secretário de Infra Estrutura de Marcionílio Souza,
Vereadores Eleitos de Mucugd e Andaraí, bem como o Prefeito Eleito de
Andarat Após apresentação de um video sobre a história do CIDCD,
Presidente iniciou a reunido agradecendo a presença de todos e,
emocionado, ratificou a importância da unido deste Consorcio,
sobretudo no tocante a participação ativa nas ações e projetos voltados
para o desenvolvimento da Chapada Diamantina. Destacou que a
grande maioria dos (as) Prefeitos (as) que representam os Municípios
consorciados deixarão o mandato em 31 de dewmbro de 2016, e na
oportunidade gostaria de agradecer o empenho de todos para que este
CIDCD se tornasse o Consórcio respeitado e de credibilidade no âmbito
estadual e federal. 0 Presidente externou seu profundo sentimento de
gratiddo pela confiança e disse que, mesmo fora do mandato, ajudará a
Chapada Diamantina no que preciso for, passando a convidar seus
pares para em conjunto encampar esta bandeira. Iniciando os trabalhos
passou a analisar os itens propostos no Edital de Convocação.
CONVÊNIOS EM ANDAMENTO E NOVOS CONVÊNIOS - A Secretária
Executiva do CIDCD apresentou a realizada com ria os convênios
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em andamento, sobretudo no tocante aos procedimentos j e
que serão adotados doravante. Todo material referente a este tema
encontra-se impresso numa pasta entregue a cada Município
representado. 0 Presidente argumentou que alguns projetos, a exemplo
da regularização fundiária na zona rural dos Municípios integrantes do
CIDCD, devem iniciar neste mandato ainda. Citou que o Convênio
referente ao "Projeto Peixe da Chapada" está pronto para ser assinado
ainda neste mandato. A Secretária Executiva fez uma breve explanação
sobre o Projeto Peixe da Chapada nos dez municípios consorciados e
conveniados. 0 Presidente, interferindo a explanação, colocou em
votação e foi aprovado que deve ser proposto ao Estado que os peixes
fornecidos para evolução do projeto devem ser divididos entre tambacu
e tildpia, pois o técnico da Bahia Pesca sugeriu que fosse criado apenas
o tambacu. O Presidente salientou que irá discutir mais com a Bahia
Pesca antes de firmar o convênio para que se alcance o resultado
pretendido, melhorando a cadeia produtiva e renda dos beneficiários.
Com a palavra novamente a Secretária Executiva registrou que a
totalidade dos convênios foram firmados neste mandato e que a cópia
de cada documento foi encaminhado para cada ente consorciado.
Ressaltou que existem algumas propostas em Ministérios do Governo
Federal e Secretarias do Governo Estadual que estão em analise. Foi
apresentada ainda uma tabela constando os valores arrecadados por
cada ente através do programa GAC, demonstrando que os valores que
ingressaram na conta do município suprem a contrapartida, além de
qualificar e melhor atender as demandas existentes. 0 Presidente
ressaltou que as contrapartidas pendentes de pagamento devem ser
adimplidas ainda neste mandato, tendo em vista que irá beneficiar o
Ente Público. Ainda, evitaria o discurso dos novos gestores acerca do
cumprimento das obrigações assumidas. Ressaltou o Presidente que o
CIDCD teve suas contas aprovadas pelo TCM, tendo em vista a
moralidade e seriedade de todos os integrantes deste Ente Público. Com
relação à implantação das cisternas, A Prefeita de Mucuge ressaltou que
existem cisternas pendentes de finalização por parte da Empresa CAA.
0 Presidente solicitou que a relação de cisternas pendentes de
resolução referente ao Município de Mucugd fosse anexada a esta Ata
para que este Consórcio adote as medidas cabíveis. Na oportunidade o
Presidente do Consórcio entrou em contato telefónico com o
representante da Empresa CAA e, através do sistema viva voz, colocou
para falar diretamente com a Prefeita sobre as pendencias.
representante da Empresa CAA assumiu o compromisso para resolver o
que for pendente. A prefeita de Itaeté, ao fazer uso da palavra, ressaltou
que sentirá saudade do CIDCD na certeza de que fez muitos piigos e
avançou muito enquanto gestora com a ajuda dos c9papánheiros.
Destacou que pleiteou junto ao Governo do Esae agilidade na
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execução de convênio (regularização fundiária urbana) firmado com o
Município a CDA, mas não conseguiu avançar tendo em vista que
percebeu claramente a existência de interferência política por parte dos
servidores responsáveis priorizando alguns Municípios em detrimento
de outros. Isto, sem sombra de dúvidas, prejudicou o Município de
Itaetê. A Secretaria Executiva do CIDCD ressaltou que fez contato corn o
CDA para tratar sobre a situação de Itaetd, mas foi informada que está
havendo uma mudança de equipe e que, muito em breve, serão
retomados os trabalhos. PROPOSTA ORCAMENTARIA 2017 - Foi
apresentada a Proposta Orçamentária para o exercício de 2017 que,
após lida e analisada pelos presentes, foi aprovada por unanimidade.
ENCERRAMENTO E TRANSIÇÃO DE MANDATO - Foi explanado os
procedimentos referentes à transição de mandato pela assessoria
jurídica. PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS E
EXECUTADOS NO EXERCÍCIO 2016 - Na oportunidade foi prestado
contas de forma detalhada sobre quanto recebido e executado no
exercício financeiro de 2016. 0 QUE OCORRER - O Presidente
ressaltou que o fortalecimento do Consórcio Chapada Forte favorece a
toda região, tendo em vista a proximidade da Entidade com os
Municípios prestigiaria o desenvolvimento regional. Ainda, defendeu o
Presidente a amplitude de Municípios no Consórcio como forma
também de melhorar a arrecadação através de contrato de rateio e
proporcionar uma prestação de serviço mais precisa, sobretudo do
ponto de vista técnico. O Presidente externou que fatá ainda neste
mandato a retirada da usina asfáltica do Município de Seabra para,
doravante, avançar na recuperação de estradas vicinais e estaduais da
Chapada Diamantina. O Prefeito de Bana da Estiva parabenizou o
"eterno Presidente do Consórcio" CHAPADA FORTE, a equipe técnica e
aos colegas Prefeitos. Ressaltou a dificuldade de cada gestor neste
mandato e parabenizou aquele que conseguiu reeleição ou fez sucessor.
Percebeu na política que, mesmo diante das dificuldades, ainda existe
muita gente de bem e honesta. O Prefeito de Ibicoara, destacou da sua
felicidade em ser um dos fundadores do CIDCD, cujo trabalho foi digno.
A preocupação de todos 8 a continuidade de uma boa gestão.
Parabenizou toda equipe do Consorcio. Gestão publica não é para
amador e fica triste em perceber que boa parte dos eleitos não se
adequam ao perfiL Destacou que para mudar o Município tem que
mudar o Brasil. Que tem um sonho/utopia de mais cedo ou mais tarde
cada Estado brasileiro virar um Pais. Essencial um novo Pacto
Federativo. A Prefeita de Mucuge, emocionada, agradeceu a Deus e a
todos pela convivência e a oportunidade de ser Vice Presidente e
assumir a Presidência do Consórcio por dois meses. Está finalizando
seu mandato com dignidade. Pede aos colegas que façam este papel,
entregando o que é do povo ao sucessor com res. Muitas
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dificuldades com relação 6. parceira com o Estado, : ..a• ..-se, • eu
deputado que aportou mais de 15 milhões em emendas para Mucug8.
Que o proximo prefeito terá muitas obras para executar, cujos
convénios já foram firmados por este mandato. Parabenizou o
Presidente Wilson Cardoso pelo 'icier, pai de família e homem de bem
que 6. A Prefeita de Itaet8, registrou a felicidade em fa7er parte do
CIDCD e que esta sera uma das boas lembranças deste mandato.
Externou suas experiências, mas se orgulha de deixar a Prefeitura pela
porta da frente com suas obrigações em dins. Os prefeitos deste
mandato viveram uma crise sem precedentes. Pediu pra registrar em
Ata sua decepção por não ter sido realizada a obra da estrada BA 245,
sobretudo no momento em que os demais municípios parceiros cederam
seus pleitos para atender a. demanda de Itaetd. 0 Prefeito de Iramaia,
declarou sua satisfação em ter conhecido Wilson Cardoso em Igatu na
oportunidade em que foi convidado para participar da Unido dos
Municípios da Chapada. Contou para todos os presentes sua valorosa
historia de 36 anos de vida pública. Falou que irá agradecer todos os
votos que teve e continuará orientando seu grupo politico para defender
os interesses de Iramaia. 0 Prefeito de Marcionflio SOUZA, fazendo uso
da palavra registrou o exemplo que é o Consorcio CHAPADA FORTE e
agradeceu a entrada de Marcionílio Souza no Consorcio. Explanou
sobre as dificuldades existentes ao longo do exercício do mandato, mas
destacou que aprendeu muito no Consórcio onde conviveu com pessoas
decentes como Wilson Cardoso e os demais integrantes. Prega a unido
de todos os amigos e estará A disposigdo de todos, tendo em vista que
teve a honra de ser reeleito. Agradeceu ao companheirismo de todos os
integrantes do CIDCD. 0 Presidente 'agradeceu a todos, sobretudo aos
Prefeitos (as) e equipe técnica dizendo que fica muito feliz por tudo que
aconteceu no âmbito do Consorcio. Que continuará lutando por uma
Chapada Unida e mais forte. Salientou que agora irá atuar também na
iniciativa privada com um grande imgestimento na Chapada e convocou
os Prefeitos para esta parceria objetivando melhorar a cadeia produtiva
na Chapada. E, por fira, o Sr. Presiil ente declara que as deliberações
tomadas observaram 

rigorosamenter 
o quorum previsto no Estatuto

Social em vigor, passando a palavra mais uma vez para quem quisesse
se manifestar e, na ausência de manifesto, como nada mais havia para
ser tratado, agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a
presente Assembleia Geral Extra. . indria, determinando a mim, que
servi como secretário, que lavrass; 'resente ata e a levasse a registro
junto aos órgãos p ''' blicos compet s para surtir os efeitos jurídicos
necessários. Accrrd. i -se r unan idade, que a Lista de Presença
devidamente ass • da os rI resentantes dos Municípios
Consorciados é p e te_. • .t.. 7 presente Ata. A presente segue
assinada por mim, via Reges Jonas ao Santos,
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Assessor Juridico deste CIDCD e o Sr. Presidente do Consórcio
Chapada Forte, como sinal de aprovação.

Wizson aes Cardoso
Prefeito de Andara!

Presidente do CIDCD
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Carlos Albe
Escrivão 0
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