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Ata nº 011/2018 – Reunião do Consórcio Intermunicipal de 
Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada Diamantina 
– CIDCD – CHAPADA FORTE, realizada no Município de 
Andaraí/BA, em 26 de outubro de 2018, às 09 horas. 

______________________________________________________________________ 

Aos vinte e seis dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito, às 
nove horas, na Sede deste Consórcio, situada à Praça Aureliano 
Gondim, s/nº, Centro, Andaraí/BA, foi dado início a reunião de 
monitoramento do Projeto Peixe da Chapada, onde se reuniram os 
Secretários Municipais de Agricultura ao Consórcio Intermunicipal de 
Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada Diamantina – 
CIDCD – Chapada Forte, nos termos do Estatuto em vigor.  Registrou-
se, consoante lista nominal devidamente assinada, a presença dos 
Excelentíssimos (as) Senhores (as): José Luiz Sanches G. Júnior, 
Gerente de Projetos Bahia Pesca; Sr. Gleidson Soares da Silva, Técnico 
do Bahia Pesca; Bruno Falcão, Técnico de Campo do Bahia Pesca. A 
pauta, nos termos do Edital de Convocação, tem o seguinte objetivo: 
ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO 
/REFERENTE AO CONVÊNIO N.º 577/2016 – CAR, PEIXES DA 
CHAPADA. O Sr. José Luiz Júnior iniciou a reunião saudando a todos 
com um bom dia e prometendo a possibilidade de renovar o plano de 
trabalho para mais um ano de duração.  O Sr. Gleidson, sugeriu ao 
consórcio ser mais enérgico com relação aos direitos e deveres dos 
municípios consorciados, pois se tem prazo para cumprir. Júnior 
orientou ao Consórcio que é preciso notificar os Municípios que não 
estão executando o projeto, pois o Consórcio e os Municípios 
consorciados poderão ficar inadimplentes e não poderão mais realizar 
convênios com a CAR. De acordo com a presente orientação, decidiram 
então que ao ser notificado, os municípios têm uma semana para 
respondê-la. A pauta foi discutida da seguinte forma: 1 – Escavação 
dos Viveiros – Os Municípios têm prazo de um mês para escavar os 
viveiros, caso ultrapassar o prazo, já tendo concluído o total de 50%, 
passará a máquina ao próximo município que fará as escavações e após 
conclusão a máquina retorna para o município anterior; 2 – Espécies 
de Peixe – Ficou assim decidido: Tilápia para os Municípios de Lençóis, 
Andaraí, Nova Redenção, Marcionílio de Souza, Itaetê, Iramaia e Barra 
da Estiva (3 para a Caatinga); Tambacú para Mucugê e Barra da Estiva 
(4 para a região do geraz); 3 – Ração – Sr. Júnior informou que precisa 
saber os tipos de peixe para comprar a ração e quando a ração chegar 
envia os alevinos. Orientou que as rações precisam ser armazenadas 
sobre pallets para não ficar direto no chão. Informou que a durabilidade 
da mesma é de 3 meses; CRONOGRAMA PARA ABERTURA DOS  
TANQUES. 
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Grupo Cidade Período Responsável Equipamento 

1 Ibicoara Será notificado na segunda-feira dia 

29/10/2018 para entregar a máquina 

ao município de Barra da Estiva até no 

máximo dia 05/11/2018, pois foi 

acordado em reunião que, municípios 

que concluíram 50%, caso já tenham 

ultrapassado o tempo estimado de 

escavações, cederá a máquina para o 

município próximo, para que não haja 

atraso nas escavações. 

Onélio Escavadeira 

Hidraulica JCB 

1 Barra da 

Estiva 

Pegará a máquina no município de 

Ibicoara a partir do dia 05/11/2018 

Luiz Euzébio Escavadeira 

Hidráulica JCB 

1 Iramaia Técnico fez 3 viagens e município ainda 

não fez a topografia, nem licença 

ambiental. Será retirado do projeto 

além dos dois fatos citados 

anteriormente, o município não tem 

comparecido às reuniões, mesmo após 

envio de e-mail e whatsapp para o 

secretário. 

Edvan Medrado  

2 Nova 

Redenção 

Concluiu as escavações e município, 

iniciará agora o processo de captação 

de água e fazer testes de vazão e 

infiltração.  

Silvio Ribeiro Trator Esteira 

2 Lençóis Humberto dará uma data específica 

para o término do processo de 

licenciamento. 

Humberto Barrios Retroescavadeira 

2 Mucugê Tiago dará data para término de 

processo de licenciamento. 

Tiago Profeta Escavadeira 

Hidráulica, caso 

não chova 

3 Itaetê Será notificado a entregar a máquina 

ao município de Marcionílio. Pois 

técnico verificou que a máquina não 

está executando a escavação de 

nenhum tanque atualmente 

(executando outros serviços que não 

do projeto) 

Jorge Teodoro Máquina Própria, 

será notificado 

3 Marcionílio 

Souza 

Máquina em conjunto com Itatê 

(município será notificado a colocar a 

máquina em Marcionílio, já que há 

morosidade no processo) 

Joaci Moreira Máquina em 

conjunto com 

Itaetê 

3 Palmeiras* Será notificado a fazer a retirada da 

máquina e iniciar as escavações, pois a 

mesma está liberada desde o dia 

18/10/2018. 

Marcelo Trator Esteira 
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Dando continuidade foi decidido por unanimidade que a Lista de 
Presença devidamente assinada pelos representantes dos 
Municípios Consorciados é parte integrante da presente Ata. Nada 
mais havendo a tratar, a presente ata segue assinada por mim, 
___________________, Siloeina Sá Marques de Novaes, Assistente 
Administrativa deste CIDCD e o Sr. Presidente do Consórcio Chapada 
Forte, como sinal de aprovação.  
 

_________________________________ 

JOÃO LÚCIO PASSOS CARNEIRO 
Prefeito de Andaraí 

Presidente do CIDCD 

 


