
01Thr

AUTENTleAc: 0
ntico.a a:vacate côpia reprogrAfica

orme ao orlswa :aim apresentado
2 don It

AUCJibê-çiett,..025-jat-g or—

Ata if 002/2014 - Reunia 
topic?. F17161;;Ti5iii7

wan: (.,a rcio Público de
Desenvolvimento do Circuito amante da Chapada Diamantina —
CIDCD Chapada Forte, a Camara Municipal de Seabra, em 28 de março
de 2014, as 15 horas.
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As quinze horas do dia vinte e oito do mês de março de dois mil e quatorze, na
sede da Camara Municipal de Seabra — Bahia, foi dado inicio a reunião
ordinária realizada pelo Consorcio Intermunicipal de Desenvolvimento do
Circuito do Diamante da Chapada Diamantina — CIDCD — Chapada Forte,
objetivando debater as seguintes questões: h atua0o da Caixa ECOn6MiCa
Federal em relação aos convênios firmados com as prefeituras, o
Projeto Semeando Aguas do Paraguagu, a Patrulha Mecanizada e o
Plano de Carreira dos Professores, além do que °Comer. Estavam
presentes na reunião os Excelentíssimos Senhores Wilson Paes Cardoso-,—.-,N\
prefeito de Andaraf e Presidente do Consórcio, o senhor Arnaldo Silva Pire
prefeito de ibiccara, o senhor Vitor Souza, prefeito de Boninal, o senhor
Antônio Rodrigues, prefeito de Uremia, o senhor Landualdo Freitas, prefeito de
iraquara, o senhor José Luiz Maciel Rocha, prefeito de Seabra, a Senhora
Lenise. Lopes Campos Estrela, prefeita de Itaetê, a Senhora Sibélia Neves
Viana, vice-prefeita de Lençóis, o senhor Gildan Almeida vice-prefeito de
Palmeiras, o senhor Orenildes Neves Alves, secretário de Administração de
Mucuge, representando a prefeita Ana' Medrado, o senhor Sandro Cabral,
secretario de Administração de Marcionflio de Souza, representando o prefeito,
Adenilton Meira dos Santos, além de secretários de educação de diversos
municípios e convidados. A reunião teve iniciou com a fala do presidente do
consorcio, que deu a boa vinda a todos e logo em seguida passou a palavra
para o prefeito anfitrião, o Prefeito de Seabra, senhor Jose Luiz Roche, que
saudou a todos os presentes, desejando-lhes um bom trabalho. Dando
prosseguimento, o presidente do Consórcio informou sobre o Smite do projeto
2a ague do Ministério de Desenvolvimento e Combate a Pobreza MDS. Em
seguida passou a palavra para o Jornalista, senhor Renato Cordeiro para que
ele apresentasse a 6a edição do seu livro, objetivando uma parceria com os
municípios integrantes do consorcio, para que cada um adquica 30 exemplares
e com isso ajude a divulger a Chapada Diamantina. Dando continuidade, o
presidente convididou o Gerente Regional da Caixa, Dr° Celson Salvador, para
que o mesmo pudesse fazer uso da palavra. Dr. Ceiso iniciou a fala
agradecendo o convite e salientando a importância da Caixa Econômica
Federal para os municípios. Informou ainda que a caixa tem na região mais de
1.100 (mil e cem) contratos de repasse e que o objetivo da caixa é lever o
desenvolvimento ipara as pessoas que mais precisam de políticas públicas.
Informou, ainda, que apesar dos contratos de repasse não terem resultados
financeiros, os resultados sociais são imensuráveis. Salientou a importância de
fazer prestações de contas com transparência e reforçou, mais uma vez, a
disposição de servir aos municípios. Em seguida, o Presidente franqueou a
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palavras aos prefeitos pirque tosse feitas considera •es acerca da
explanação de Dr. Salvador. 0 prefeito de lraquara fez uso da palavra
reafirmando a importância da CEF e falou que o principal problema do
município é a Segurança Pública. Neste momento, informou que a base policial
existente no município foi retirada, disse que o município possui pelotão e
armamento, mas não tem efetivo. 0 Presidente passou a palavra para José
Xavier, gerente da Caika de Seabra. Este informou da reunião que acontecerá
em Feira de Santana, no próximo dia 10 de abril, que tratará de contrato de
repasse entre CEF e municípios. 0 gerente da caixa falou da importância de os
municípios ficarem atentos para os prazos para execução das obras, visto que
trata-se de uma ano eleitoral e que depois de 30 de junho fica impedida de
viabilizar a liberação do recurso. 0 prefeito de Boninal fez uso da palavra
agradecendo a oportunidade de estar presente na reunido, em seguida falou
que a Caixa realmente é uma importante aliada dos municípios, pois tem um
processo transparente, o qual facilita na hora de prestar contas dos recursos.
A prefeita de Itaetõ fez uso da palavra saudando a mesa e, em seguida, f
que graças a ajuda da Caixa o município conseguiu resgatar hum milhá
meio de reais, referente a contratos de repasses. Em seguida, Lenise versou
sobre a necessidade de a Educação ser debatida em nível estadual. Solicitou
que o consórcio marcasse uma reunião com Secretário de Educação do Estado
para tratar das pendências das escolas estaduais no municípios. Falou que é
inadmissível o município fazer a parte dele e quando os alunos são transferidos
,para a rede estadual, falta a continuidade do trabalho. Alem disso, Lenise
'ressaltou a importância da Segurança' Pública nos municípios. 0 presidente
solicitou que fosse feito um documento para a SEC, no qual todos os prefeitos
assinassem, para que pudesse cobrar medidas enérgicas do secretário de
Educação. 0 prefeito de Boninal falou ainda da dificuldade que o município tem
para manter a educação estadual no município, falou que o atraso no repasse
atrapalha, e muito, o bom andamento da educação. Em seguida solicitou, mais
uma vez, reunião com o Secretário de Segurança Pública e o Governador do
Estado. O presidente solicitou um amplo debate das reivindic,agões feitas pelo
prefeito e disse que: se ao final desse debate concluírem que se faz necessário
uma audiência com o Secretário de Segurança e o Governador, esta sera
solicitada. Solicitou, também, que seja feito um documento para que pudesse
colocar o Secretario e o Governador a par das reivindicações,feitas na presente
reunião. Em seguida, o senhor Rogério Mucuge fez uso da palavra informando
a respeito da metodologiaS que sera aplicada na execução do Projeto
Semeando Aguas do Paraguagu. Raged° passa a palavra ao Diretor do
Projeto, senhor Beto Mesquita, que iniciou a fala passando os dados do
Projeto e area de alcance. Novamente com a palavra, Rogério informou sobre \
a importância do Rio Paraguagu para o estado e continuou sua fala
apresentando dkidos referentes ao projeto, informando que o objetivo deste é
buscar parcerias com os municípios no que tange realizar um diagnóstico
socioambiental e o mapeamento da cobertura e uso do solo no Alto Paraguagu.
Lembrou que inicialmente o projeto terá a duração de 2 anos. Informou que o
primeiro momento o projeto visa os 16 municípios do Alto do Paraguagu. N ste
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momento, a prefeita .Lenise Estrela falou que não co cardava com o
mapeamento que foi feito, já que Itaetd possui mais de 100 quilômetro cortados
pelo de Rio e pequenos afluentes. Explanou que em reunido com a SEMA ela
já havia relatado sua insEisfação. 0 diretor do projeto informou à prefeita que
o município de Itaete, assim como o de Nova Redenção, Marcionilio Souza,
lramaia e mais 6 municípios foram incluidos para a etapa de diagnostico e'P.:
mapeamento. Dandolprosseguimento aos debates, o presidente do Consórciopz x;1 -;-2 (n1 142

?I .rlamentou a ausência do município de Nova Redenção, em seguida de
continuidade falando da estiagem que assola a região mesmo com as chuva
que caíram nos municípios no mês de dezembro de 2013. Falou das perda
que a seca traz para os pequenos produtores, solicitou que ao gerente region
da CAR, Litercinio Júnior, Solicitasse ao governo do estado, que através da
Defesa Civil e demais secretaria, a manutenção da distribuição de cestas
básicas aos municípios, que ainda estão em estado de emergência. Logo após
passou a palavra para o gerente regional da CAR. Este, falou sobr os
fomentos que a CAR tem para à agricultura familiar, exemplificando a Pat
Mecanizada, a qual já esta em fase final de entrega. Neste momento Juni
solicitou que o consorcio agilizassem o pedido, uma vez que outros consorsios
já foram beneficiados, O presidente do consorcio solicitou a Dr. Reges,
assessor jurídico, que elabore um documento pedido maior viabilidade na
liberação da Patrulha mecanizada do Consorcio Chapada Forte. A palavra foi
franqueada ao vice-prefeito de Palmeiras, senhor Gildan Almeida, que solicitou
informação acerca do funcionamento; do Hospital Regional de Seabra.
.prefeito de Seabra, informou que ainda não foi concluida as obras e que ele
vem cobrando, periodicamente, à Secretária de Saúde do Estado. Em seguida
Gildan solicitou que fosse fail° o oficio cobrando maior agilidade nas obras do
hospital Regional, que já deveria ter sido inaugurado a três anos. Este oficio
deve ser dirigido ao Governador do Estado. Em seguida Gildan pediu apoio ao
Consorcio para que pudesse interceder ao senhor Bruno Lintomen, diretor do
Parque Nacional da Chapada Diamantina, uma vez que o município de
Palmeiras foi convidado pela Rede Globo de televisão a film& cenas da nova
novela da emissora. Por estas filmagens serem de helicóptero o diretor do
Parque não autorizou as filmagens. 0 Vereador Celson Araponga solicitou que
o consorcio apoiasse a implantação de um Ponto Cidadão no município de
Seabra, foi colocada em assembleia o pleito do vereador, tendo sido aprovado
por maioria. Ficou determinado que sera feito um documento com a solicitação
da implantação do SAC e entregue à Secretaria de Administração do Estado. 0
prefeito José Maciel Rocha informou que já solicitou, diversas vezes, o SAC
para o município, porém não foi atendido. Em seguida o Vereador lovane
Gonaes Filho falou que soube que o município de Itaberaba foi contemplado
com um Campus da Universidade Federal da Chapada e solicitou apoio do
Consorcio para ipue a Universidade Federal da Chapada seja implantada em
Municípios que ainda não possui campus. 0 prefeito Rocha informou que os
critérios da escolha devem ser feitos pelo Ministério da Educação, pois todos
os prefeitos tem interesse em um campus, fato que geraria problemas
distribuição destes. Continuando a reunião, o presidente colocou a
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gapreciação o pedido de inserção no Consórcio Chapada Fort o município de ';').Marcionilio Souza. 0 presidente fez a leitura do oficio, no qual o prefeito fezesta solicitação. Sendo posto em votação o pedido foi aprovado por/1:
.unanimidade. . A palayra foi franqueada para o senhor Sandro Cabrali;representado Marcionilio.'Sandro agradeceu a aprovação e falou da satisfaçada-de poder participar do Consórcio. Ern seguida foi feita a assinatura do Contratp-Tde Rateio do rrujniciPio de Boninal. Dando continuidade a prefeita Lenisviesolicitou que registrasse em ata a situação do DENOCS. A palavra foifranqueada ao Prefeito Arnaldo Silva, que iniciou a fala lamentando o fato de aprefeita de Nova Redenção não participar das reuniões e nem ter arcado comsuas obrigações. Neste mpmento, Arnaldo pediu a exclusão do município deNova Redenção do Consórcio Chapada Forte. Este pedido foi colocado em ikti‘votação e aprovado por unanimidade,, presidente do consórcio lament. tiexclusão e salientou a importância do comprometimento d9 todos para quz •consórcio seja cada dia mais fortalecido A palavra foi franqueada ao assessor kit ••••jurídico, Dr° Reges Aragão, que informou que o município sera notificadoacerca da exclusão do Consarcio, presidente do consorcio franqueou apalavra a secretária executiva, senhora Loize Menezes para alguns informesacerca da sala do consórcio em Salvador Loize informou que a sala foiencontrada e fica situada no CAB Empresarial. Desde ponto em diante sedebateu o piano de carreira dos professores, neste momemto Wilson informouque na ultima quarto feira ele se reuniu com representantes dos professores de:Andaraf e APLB para debater o piano de carreira do município. Falou ainda quenesta elaboração deve ser observado impacto que ele gerará no orçamentosmunicipais. Pois, se for feito de fornia irresponsavel, os municípios podem nãoter condições de arcar com o pagamento, ficando impossibilitado de ampliar,recuperação e manter das escolas. Wilson falou que todos os prefeitos ternconsciência da necessidade de investir nos professor, que precisa melhorar osalário, com o piano que contemple a excelência, contemple os que mais sededicam, desse jeito, o retomo erm mais rápido, se nap for assim vaicontemplar que não tem comprom timento com a educação. VVilsom afirmouque todos estão junto com a classe. prefeito de Seabra salientou aimportância de fazer um piano condizente com a realidade orçamentária dosmunicipios, secretario de adminitração de Marcionilio Souza informou dasdificuldades que o município enfrentp em arcar com os compromissos por estenão ter sido feito com coerência. Em seguida, a palavra foi passada para asecretária de Educação do municipip de Iramaia, senhora Elizabeth Gonçalves.A secretaria iniciou a fala informando a situação do município de Iramaia,informou ainda que no ano passadp o município investiu 73% do FUNDEB,falou que para que o piano de carreira seja feito com coerência se faznecessário um dialogo franco com a categoria, informou da preocupação queela tem a respeito do impacto físico-financeiro dos pianos nos cofresMunicipais. Falou que uma das maiores preocupações é a questão de ospianos de carreiras valorizarem mais o tempo de serviço do que a excelência,O presidente fez uso da palavra dizendo que concordava com a colocação dp:secretária, em seguida a secretária solicitou que o Consórcio contratasse
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profissional que pudesse avaliar o impacto físico-financeir em todos os
municípios; para em seguida conseguir fazer um plano coerente com as
realidades locais. Co prefeito de Iramaia parabenizou a secretária pelas
colotações e pontuou a importância de se fazer um plano em conformidade
com o orçamento. A palavra foi franqueada para a secretária de educação de
Itaeté, senhora Gardênia Nascimento, que colocou suas preocupações acerca
do plano municipal do município. Informou que o plano é falho, que gratifica os
profissionais sem nenhum critério, disse que logo que tenha uma oportunidade
vai colocar para os representantes das associações as discrepâncias
existentes no plano, tais como: Professores com o mesmo tempo de fun
mesma formação ganhando valores diferenciados. Em seguida a secret
pediu ajuda ao Consórcio para que intercedesse junto ao Ministério da
Educação acerca do piso nacional. A prefeita de itaetê informou da
preocupação dela para com o município e com a educação municipal. Falou da
dificuldade de fazer uma reunião técnica no município visto que o cunho
politico local é muito forte. Agradeceu o sucesso da reunido e se colocou
disposição para sediar a próxima reunião do consórcio, justificou sua saída,
informado qua a estrada de acesso ao município esta muito ruim e ela tem um
compromisso as 21h. At disponibilidade foi aceita e a próxima reunião do
Consórcio foi marcada para o dia 16.de maio, na Camara de Vereadores,
do município de Rae& A palavra foi franqueada ao secretario de educação
de Seabra, senhor Claudilson Souza. 0 secretario solicitou apoio do consórcio
para acionar um técnico do FNDE, MEC, CNM, UNDIME para avaliar as
situações dos municípios. O presidente do Consórcio sugeriu que fosse
contratado um técnico, pelo consórcio, para que possa avaliar os impactos
orçamentários dos planos de carreira dos professores nos orçamentos
municipais. A secretária de lraquara, senhora Claudia Rocha' parabenizou a
preocupação do consórcio e disse que as próprias prefeituras podem realizar
esta analise. Informou que deveria ser avaliada a quantidade de efetivo, assim
como, as graduações, os profissionais que irão se aposentar nos próximos
anos. 0 vice-prefeito de Palmeiras pontuou que a secretária tem condições de
fazer o levantamento, porém não tem a imparcialidade necessária, 0 prefeito
Arnaldo falou que o objetivo dos prefeitos não é desvalorizar os professores.
Informou ainda que os gestores precisam valorizar a categoria, mas em
consonância com a saúde financeira dos municípios. Sugeriu que o Técnico
Carlos Eduardo seja chamado para uma conversa antes mesmo da reunião
de Itaeté. Foi cdocada em votação a contratação de empresa especializada
para fazer esse levantamento dos impactos orçamentário nos municípios. A
proposta foi aprovada. Em seguida o presidente colocou em votação
Resolução de n°04/2014, referente as diárias. Depois de lida a resolução f
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aprovada. Nada mais havendo a tratar, o presidente declarou encerrada a
presente assembleia que teve a ata por mim Loize Menezes, secretária
Executiva do Consórcio, lavrada e assinada, assim como a lista sentes
anexada decla cndo o de•acordo de todos os participantes.. it
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