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

CIDCD - Chapada Forte

Ata nb 003/2017 - Assembleia Geral Ordinária do Consórcio PúblicoIntermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante daChapada Diamantina - CIDCD - CHAPADA FORTE, realizada noMunicípio de A rai/BA, em 11 de !nano de 2017, is 1080 horas.

Aos onze dias dó Inds de março de dois mil e dezessete, as dez horas etrinta minutos, na Sede deste Consorcio, situada à Prega Aurelian°Gondim, s/n°, Centro, Andarai/BA, foi dado inicio a asSembleiaordinária °tide se reuniram os Entes POlicos associados ao ConsárcioIntermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante daChapada Diamantina - CIDCD - Chapada Forte, nos termos doEstatuto em vigor, atendendo Edital de convocação anteriormenteencaminhado, qUe figura como parte integrante da presente Ata.Registrou-se, corisoante lista nominal devidamente assinada que seguecomo parte inttante desta Ata, a presença dos Excelentissimos (as)Senhores (as) Prefeitos (as), presentes e/ou representados. Naoportunidade convidou para fazer parte da mesa o Prefeito deIbitiara/BA, aldm de registrar a presença das autoridades, em nome doSr. Zenildo Brandão (responsável pelos Consórcios Públicos daSecretaria de Infra Estrutura do Estado da Bahia. 0 Presidenteagradeceu todos Us presentes, em nome de Loize Menezes (representadoo Gabinete do Deputado Estadual Zé Neto). Ato continuo, o Presidente adentrou nos ,itens da pauta submetendo a apreciação dosConsorciados prbsentes a autorizaçad ou não do ingresse de novosMunicipios junto ao CIDCD. Assim, passaram a deliberar sobre osMunicipios solicitanies. Por unanimidade foi abrovado o ingresso do Município de Bo d Vista do Tupim, Lajedinho e Ibitiara no CIDCD. Item1 - 0 Presidente:esciareceu dúvidas acerca da necessidade de ratificar ocontrato de consorcio público junto as Câmaras de Vereadores locais.Os representantes dos novos entes consorciados tiveram aoportunidarie de falar acerca da felicidade em fazer parte desteConsorcio que visa construir, sobretudo, uma Chapada Forte. Item 2 -Acerca da possitiiiidade de assinar o Convênio junto a SEINFRA para.viabilizar a recuperação de estradas na Chapada em parceira com oCIDCD, o Presidente passou a palavra para o Sr. Zenildo Brandão paraque, representadb o Estado da Bahia, pudesse externar a real posi -deste importantelprojeto para o turismo e, sobretudo, desenvol ;econ- e sodlal da Chapada Diamantina como um todo/pom
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palavra o Prefeito de Mucugd falou da importância em recuperar aestrada que liga Sucugd a Palmeira*, via Guine-Capdo. Com a palavra orepresentante cll SEINFRA, Sr. Zenildo Brendan, agradeceu o convite eexplicitou sua e,i4Deridncia como Prefeito de Lafaite Cowl/all° e, também,Presidente de Consorcio e sabe da importáncia da unido de Municípios.Ressaltou que o Governador do Estado quer firmar nos próximos- MeSescinco contratos ,Ae recuperação de estradas e o CIDCD poderA sercontemplada Ddstacou que a gestão de recuperação de estradas viaConsorcio, alérn„ de está mais proximo dos Municipios) é muito maiseconómico- para: todos os entes envolvidos. 0 Presidente champuatenção sobre a ptilização da usina de massa asfaltica qua se encoritraem Seabra, vez Nile as demandas air-Ida não foram sanadas. 0 VicePresidente do OFICD cumprimentou a todos, e ratificou a necessidadede recuperação imediata da estrada Marcionllio Souza - Itaetddemoristrando, sobretudo, a indignagão da comunidade destesMunicípios acerca da falta de ação por parte do Estado da Bahia.Alegou que ante a precariedade das estradas -estaduais teve que utilizara maquina do tipo patrol do Munidpia de Marcionilio Souza para abrirdesvios que pudessem viabilizar o acesso. Que precisa ter urn4 certezado Governo Estadual sobre e conto será executada a obra derecuperação da estrada em comento, ou seja, trecho da BA-245 que ligaMarcionilio Souza. a Itaete. Por fim, pleiteou ao Sr. Zenildo que poSsainterrnediar uma reunião junto ao Secretário de Infra EstrutUra doEstado da Bahia. Com a palavra o Prefeito de Itaetd relatou suaindignação coin, a situação da citada BA-245 que prejudica oSmunicípios interligados e ameaça em prejuízos todos os demaisintegrantes do OpCD, vez que o projeto é Calico em prol da ChapadaDiamantina. Alega, sobretudo, que a situação esta insustentável.Problemas corn '' saúde, transporte de passageiros, ecoriornia local,turismo e -etc. Registrou que é aliado do Governador do Estado, mas queantes disto é aliado do povo de Itaetê. 2 preciso um empenho do -Governador para resolver esta situação pedindo o apoio ao* demaisintegrantes 'do CIDCD destacando que a «injustiça que sem faz a um, éuma ameaça que ,se faz a tOcros". Corn a palavra, Dr. Ivan SOaresrepresentando a<Prefeita de Nova Redenção, prestou solidariedade aosMunicípios de Marcionílio Souza e Itaetd com relação ão desgastecausando em virtude da estrada. Destacou que o turismo é prejudicadotambém, citando a dificuldade dás pessoas de deslocarem até o "PoçoEncantado". Em seguida, solicitou que se registre ern ata sobre aimposição do Tesouro Nacional acerca da necessidade de alimentar oSIOPS caso contrario haveria o bloqueio do FPM tendo ern vistapendencias da Gestão Preterita. Que o Consorcio poderia pleitear junta UPB, CNM para flexibilizar os prazos, caso contrário o prejuízosobre a ptçdação mais carente e mais pobre. 0 Presidente do C
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afirmou que irá direcionar esta demanda junto a UPTht CNIvf. O Prefeitode Mucugd e deknais Prefeitos afirrharam que apoiam a demanda derecuperação da :BA-24s e que atuarão ¡untos para tesolUçãO desteproblema junto I,t.o Governo do Estado da Bahia. 0 Prefeito de Mucugeregistrou a indignação com o Secretário Estadual de Eclucação, Sr.Walter Pinheiro, ftendo em vista a falta de retorno acerca das demandasja registradas jUnto a citada Secretaria. Nem audiância conseguiumarcar, atralts ido senador Otto AlenCar e a Deputada Estadual JuanaBastos. Salientou ainda que atuahnente é da base do Governo, porémantes de qUalqUer situação é defensor dos interesses do povo deMuciage. O reprrentante do Município de Barra da Estiva pleiteou oreforço junto ao Governo do Estado da recuperaçãO da BA que liga asede do Municfplo a Contendas do Sineortt. O Prefeito de Palmeiras,fazendo uso da palavra, destacou que a operação tapa buracos efetuadapelo Estado da Bahia terminou e os buracos continuam. Soliclarizou-secom os demais Municípios do CIDCD. Ratificou a proposta do prefeitode fraguara que alegou ser importante a presença dos demaisconsorciados ri:as inaugura.ções realizas em setts respectivosMunicipios. Comja palavra o Presidente do CIDCD apresentou um oficioque deverá ser assinado por todos os entes consorciados e direcionadoao Governador e ao Secretario de Infra Estrutura do Estado da Bahiapleiteando a recUperação de rodovias estaduais no âmbito da ChapadaDiamantina queole pronto, foi receptionado pelo Sr. Zenildo Branddo.Item 3 — Neste =item da. pauta o Presidente passou a palavra para oEngenheiro Agrônomo, representado corpo técnico do CIDCD, acerca doconvenio de regularização fundiário &Mad° junto a CDA. Corn apalavra o repreSentante do Município de Nova Redenção ponderousituações referentes à equipe de caciastramento o que, segundo o Sr.Humberto Barrio's: estes cadastros são feitos em formulários especificasdo COA através da equipe do Consorclo ern parceria com os Municípios;atuação so em areas de competência estadual; os clotumentosnecessários devent ser fornecidos pelo posseiro em duas vias paraemissão também: do CCIS (foi relatado os documentos necessários emconsanáncia cent o termo de convênio, tendo em 'vista o estado civil doposseiro). 0 Sr. Humberto alegou que a equipe esta ern contato com assecretarias de agriculturas dos MUnicipios para providential- acapacitação destfnada ao cadastrameritc. Alegando que a coarcienagaodesta Comissão: para cadastramento fica a cargo da indicaçãomunicipal. 0 Prefeito de Mucuge restaltou que muitos posseiros daChapada Diamantina estão em região do Parque Nacional da ChapadaDiamantina (area federal) e deve ser feito um encaminhamento paratentar incluir ekou regularizar tais situações. Corn a palavra,Secretária Executiva ressaltou que o CIDCD está fazendo conconsta 9am os antes consorciados com o intuito de con,Lud,
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seguimento as versas fases do convênio. Que o recurso advindo daparceria corn bqciverno do Estado possibilita apenas a organização deuma única equine. Restou comprovado pelo Presidente que esteconvênio corresEtonde a apenas 4.000 mil títulos para seer distribuidoentre os entes consorciados e, em detrimento da atual situação, o CDAnão esta possibilitando aditivo para contemplação de novos Municípios.Item 4 - Passarnos para a explanação acerca do projeto 'peixes daChapada", especificando o objetivo, metas, fases de execução e ações aserem desenvoryidas. 0 Presidente informou que o maquintbionecessário para desenvolvimento do- projeto está danificado e, assim,sugeriu que os entes contemplados pelo cortvento quotizem o respectivoconserto. Para ltanto, apresentou cotações realizadas pelo CIDCD.Restou pontuadti pelo Presidente e aprovado por unanimidade que asquestões especifias inerentes ao convenio perdo discutidas em reuniãovinculada aos Municípios interessados diretarnente. No item, o queocorrer, restou aptovado que a prOxima reunião Ordinária do Conaórciasera realizada tio dia 13 de maio de 2017 its 10 horas na Sede doConsorcio Chapkda Forte. No tocante aos Municípios integrantes doconvenio eirce da chapada» restou1 determinado que ocorrerá no diade abril de 2017' as 10 horas na Sede do Consorcio Chti ada Forte. E,por fim, o Sr., Presidente declara que as deliberações tomadasobservaram rigotosamente o quárum previsto no Estatuto Social emvigor, passando 1.a palavra para quem quisesse se manifestar e, naausência de mOnifesto, como nada mais havia para ser tratado,agradeceu a prOsença de todos e deu per encerrada a presenteAssembleia, detirminando a mim, que servi como secretária, quelavrasse a preseitte ata e a levasse a registro junto aos órgãos públicoscompetentes para surtir os efeitos jurídicos' necessários. Acordou-sepot; unanintidat, que a Lista de Presença devidamente assinadapelos represetk antes dos Municípios Consorciados é parteintegran da i presente Ata. A presente segue assinada pormirn, , Ises Maria Ferreira Chaves, DiretoraExecutiva deste CIDCD e o Sr. Presidente do Consórcio Chapada Fort;coma sinal de atvação.
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LISTA DE PRESENÇA DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DOCONSÓRaD CHAPADA;FORTE, TENDO Como PALMA:INGRESSO DE NOVOS MUNICÍPIOS NO CONSÓRCIO CHAPADA FORTE, CONTRATO PARA MANUTENÇÁO OASRODOVIAS CONTEMPLADAS E UTIUZAÇÁO DA USINA DE MASSA ASFALTICA - PARCERIA DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DO ESTADO DA BAHIA, CONVÉNIO DE REGULARIZAÇÁO FLINDIÁRIA AVAUAÇÁO DOSMUNICÍPIOS QUE JÁ INICIARAM AS ATIVIDADES E A NECESSIDADE OE AGENOAMENTOS DOS DEMAIS ENTESC.ONSOROADOS, CONVÊNIO PEIXES-DA CHAPADA, O QUE OCORRER. DIA 11 DE MA4ÇGDE 2017.
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USIA DE PRÈSENÇA OE AssEntislitA GERAI. ORDINÁRIA DO CONSORC4O CHAPADA FORTE,TENDO COMO PAUTA) INGRESS° be NOVOS MUNICIPIOS NO CONS6R 0-CHAPADA FORTE,CONTRATO PARA mAHUTENCAO DAS RODOVIAS CONTEMPLADAS E uiriUzAçÃo DA .USINADE MASSA ASFALTIC4 — PARCERIA DA SEMETABIA DE INFRAesnturimA DO ESTADO DABAHIA, CONVÊNIO DE; REGULARIZA00 FUNDIÁRIA — AVALIAÇÃO DOS.MUNICIPIOS qug.istINICIARAM AS A1IVI0AMS E A NECESSIDADE QE AGENDAMENTOS DOS :DEMAIS EWESCONSORCIACIOS, COINIO PEIXES DA CHAPADA, 0 QUE OCORRER. DIA 11 DE MARÇO DE2017.
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