
CA
cf:ria reprográfica
,r:i:n apresentado

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do
ito do Diamante da Chapada Diamanti

CIDCD - Chapada For 
ssoss

Widleas da 
Colnatcs de 

ta@cutbasINie.

ca„0 °Sets "

çostS001. e‘Cl°

A união Ordinária do Consorcio Público de
Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada Diamantina —
CIDCD Chapada Forte, na Camara Municipal de Mucugd, em 27 de
dezembro de 2013, as 113 horas.

Aos vinte e sete dias ,do mês de dezembro de dois mil e treze, as dez horas, na
sede da Camara Municipal de Mucugê — Bahia, foi dado inicio a reunião
ordinária realizada pelo Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do
Circuito do Diamante da Chapada Diamantina — CIDCD — Chapada Forte para
prestação de contas do exercício de 2013, compreendendo os meses de
setembro, outubro, novembro e dezembro e apresentação do Orçamento, do
Consórcio, para o Exercício de 2014, palestra realizada pelo contador
responsável, o Sr. Thed Fernandes Machado, contando com as presences dos
Excelentíssimos Senhores Wilson Paes Cardoso, prefeito de Andarai e
Presidente do Consórcio, Senhora Ana Olimpia Hora Medrado, Prefeita de
.Mucuge e Vice-presidente do Consorcio, Senhora Lenise Lopes Campos
Estrela, Prefeita de Itaeté e membro do Consórcio, Senhor Arnaldo Silva Pires,
Prefeito de Ibicoara e membro do Consorcio, Senhora Moema Rebougas
Maciel, Prefeita de Lençóis e membro do Consórcio, Landualdo Barros Freitas
Júnior, Prefeito de Iraguara e membro do Consorcio, Senhora Anna
Guadalupe, prefeita de Nova Redenção, Senhor Antonio Rodrigues Caires,
prefeito de Aramala, Senhor Reges Aragão, assessor jurídico do Consórcio,
Senhora Loize Menezes, Secretária ekecutiva do Consorcio. Foi dado inicio
reunião com o Presidente do Consórcio, Senhor Wilson relatando sobre as
pautas: 1) Apresentação do Orçamento 2014; 2) Assinatura do Contrato de
Rateio 2014; 3)Prestação di Contas de 2013: 4) Encaminhamento dos Pleitos
aos Ministérios: MDS, Turismo, Educação e Integração; 5) Apresentação do
Site; 6) Universidade Federal da Chapada Diamantina; 7) 0 que ocorrer. Em
seguida o presidente pediu para que todos participassem relatando suas
opiniões, continuando relatou que a união de todos é fundamental para o
trescimento dos municípios e para que isso aconteça é preciso partir para
ação. Prosseguindo disse que não adianta falarem que a Chapada é urn lugar
lindo se não tiver infraestrututa. O senhor Regis explanou sobre o Estatuto
falou que no caso de exclusão ou inclusão devera ser feita através de votação.Dando prosseguimento leu-se o Oficio de Pedido de Incidsão da Cidade de
lramaia no Consórcio, epos a leitura colocou-se em votação, sendo aprovadopor unanimidade dos presentes. Abriu as discussões onde todos puderam
expor suas opiniões sobre a participação dos municípios. A senhora Nloema\ disse que seria importante haver primeiro uma conversa com a senhora
'Guadalupe para saber se a mesma tem interesse em continuer com a participarno consorcio, /1 senhora Ana Olimpia Hora Medrado que saudou a todos,
rblatou que adia importante deixar uma vaga para o senhor Joao Hipólito,prefçjto de Abaira, disse ser favorável a vaga para que ele venha a preencher.
:cm" seguida colocou ern votação a abertura da vaga tendo (09) votos
favoráveis e (01) voto contrario. Em seguida o senhor Antônio Rodrigyés
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WCfletüleefgUi ICIMI1/4prefeito de lramaia, fez agradecimentos por sua votação. Em s avra
foi franquiada ao senhor Thed que fez a apresentação da pies ação de contas
do exercício de 2013, explicando que esta serve para avaliar as metas traçadas
no exercício que se finda, de acordo com os requisitos determinados pela Lei
de Responsabilidade Fftal, lei que auxilia a transparência e moralidade das
contas públicas, e de acordo com as metas fixadas na lei de Diretrizes
Orçamentarias, avaliando o' equilíbrio entre a receita arrecada e a despesa
.realizada. Disse—que a capacidade prevista de arrecadação foi no valor de R$
127.000,00 (cento e vinte sete mil reais), que de Fato a arrecadação foi de R$
.15.000,00 (quinze mil reais), equivalente a 11,81% do valor estimado. Definida
a data para dez de fevereiro para que as Prefeituras efetuarem os pagamentos
referentes aos meses devidos. Quanto à avaliação entre receita arrecadada e
despesa realizada ficou demonstrado o equilíbrio no exercício de 2013, em
seguida foi remetido para a assembleia para que fosse avaliada e
posteriormente aprovada. Como não houve questionamentos acerca das
Contas apresentadas, aprovamos a mesma, por unanimidade. Após a
aprovação das contas do exercício de 2013, o senhor Thed apresentou a
proposta orçamentaria para o exercício de 2014, sendo alterada a receita e
fixando a despesa no valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões reais). Na
oportunidade foram apresentados, e debatidos, todos os anexos da Lei
.Orçamentaria Anual exigida pela Lei 4.320/64. Em sequência o orçamento foi
submetido à assembleia para aprovação, sendo aprovado por unanimidade. O
.senhor WilSon colocou em votação o valor a ser pago para a assessoria
contábil, ficando fixado em R$ 2.00000 (dois mil reais); sendo aprovado por
Unanimidade corn ressalva que a "alimentação" do Sistema Integrado de
Gestão e Auditoria sera prestada gratuitamente. A senhora Guadalupe se fez
presente e o senhor Wilson resumiu a pauta debatida para que a mesma
pudeSse saber o que foi decidido até o presente momento. Franqueou a
palavra à senhora Guadalupe que pediu desculpas pelo atraso, relatou que na
ultima viagem a Brasilia não pode ir porque precisava apoiar à candidatura de
alguns membros de partido. Continuando disse que não tem como pagar o
valor de R$ 1.500,00 (Mil e quinhentos reais) do consorcio, devido algumas
espesas. Em resposta a argumentação da senhora Guadalupe todos
xplanaram sua opinião, após colocou-se em votação a redução do valor a ser
ago pelas prefeituras de que tenham como base o coeficiente de repasses do
undo de Participação do Municípios — FPM de 0.6, sendo Rejeitado; 0

I
•enhor Wilson pediu para que a senhora Guadalupe tomasse sua decisão em

16 ',--..relagao ao consorcio, a senhora Guadalupe disse que antes da sua decisão
ligggostaria de saber como esta o andamento do consorcio. 0 senhor Wilson em

resposta !he relatou todo o processo executado pelo consorcio até o presente
omento. A senhora Guadalupe pediu um prazo de 3(três) meses para que
udesse pensar, disse que irá tentar cumprir. Em seguida o senhor Ronaldo

explanou sobre o Site do Consorcio, relatou que fez uma pesquisa para
coNstrui-lo, que um dos motivos do site é dar as informações corretas, mostrou
pasSe a passo como acessa-lo e por fim informou o endereço do site a todos.
0 senhor Wilson colocou a proposta da criação do site em discussão to
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manifestaram sua opinião, passou-se para a votação, sendo aprovado por
unanimidade dos presentes. Logo após colocou em votação o valor a ser pagq,
ao senhoi' Ronald° pela criação R$ 3.500,00 (Três mil e quinhentos r is) e
manutenção do site que será mensal R$ 600,00 (seisce tos reais).
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