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Consórcio Intermunicipal de Desenvolvime to d
Circuito do Diamante da Chapada Diama
CIDCD - Chapada Forte

CHAPADA FORTE /

Ata n° 014/2015 - AssembleiaOrdinária do
onsórcio Públic
Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da
Chapada Diamantina - CIDCD - CHAPADA FORTE, realizada no
Município de Andarai/BA, em 31 de julho de 2015, is 10 horas.

Aos trinta e um dias do mês de julho de dois mil e quinze, as dezhoras,
na Sede deste Consorcio, situada a Praga Aureliano Gondim, s/n°,
Centro, Andarai/BA, foi dado inicio a assembleiaordind.ria 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; Prefeita de Mucugé
Licenciada e Vice-presidente do Consórcio, Ana Olímpia Hora
Medrado;Zenilda Rebougas de Almeida, Vice Prefeita e Prefeita em
Exercício do Município de Mucug6;Adrianode Queiroz Alves, prefeito de
Palmeiras;Joseval Muniz, Vice Prefeito de Itaet6 representando Lenise
Lopes Campos Estrela, Prefeita de Itaeté; Moema Rebougas Maciel,
Prefeita de Lençóis; Antônio Rodrigues Caires, Prefeito de Iramaia; Vitor
Souza, prefeito de Boninal; Adenilto dos Santos, Prefeito de Marcionilio
Souza; Anna Guadalupe Pinheiro Luquini, Prefeita de Nova Redenção.
Registrou-se ainda a presença de Salvador CelsonR. dos Santos e
Reginaldo Militão, Representando a Caixa Econômica Federal, David
Brito de Cerqueira e Limdemberg Alves Matos, Representando aempresa
ADVISER AMBIENTAL E DADOS 86 TEMPUS.Registrou ainda a Ilustre
presença do Sr. Rildo Cleber Macedo Ramos, Prefeito de Ibiquera,
que na oportunidade apresentou oficio requerendo o ingresso do
Município de Ibiquera no Consórcio Chapada Forte. 0 Presidente
colocou a proposta em discussão que foi deliberada e aprovada 6.
unanimidade dos presentes. 0 Prefeito de Ibiquera agradeceu a
aprovação e o apoio, ressaltando a importância da unido dos
Municipios, alegando que sua afinidade ista mais no Consorcio
CHAPADA FORTE do que no que estava incluido e ligado a Região de
Mundo Novo. 0 Presidente ressaltou a importância da partici ação do
Município de Ibiquera tendo em vista sua localização geog fica, bem
como as belezas naturais existentes como a gruta da lapin a. A prefeita
Praça Aureliano Gondim, 1° Andar, Centro, Andarai/BA, Cep
CNPJ n. 18.810.874/0001-70

Pagina 1 de 8
6.830-000

ConsOrcio Intermunicipal de Desenvolvimen
Circuito do Diamante da Chapada Diamant
CIDCD - Chapada Forte

de Mucugé, Ana Medrado, ressaltou a importancia da presença de
Ibiquera no Consorcio ratificando que é filha daquele Município
externando ainda a beleza que retrata a Gruta da Lapinha. A Prefeita de
Lençóis ratificou que era o Município que estava faltando para a
integração maior dos Entes Consorciados. 0 Presidente alegou que irá a
Brasilia em breve para cobrar as demandas, sobretudo junto ao
Ministério do Turismo, já protocolizadas a nível Federal. Disse o
Presidente que o Consórcio tem que trabalha forte para que as ações
aconteçam nos Municípios Consorciados nos próximos meses.
Ressaltou o Presidente que nunca se teve na Chapada Diamantina uma
unido de Prefeitos como esta. Após, colocou um video sobre o 3° festival
de Igatu na oportunidade convidou a todos os presentes para participar
deste evento importante para a Chapada Diamantina. 0 vereador
Edgarzinho e organizador do Evento fez uma breve explanação sobre o
Festival de Igatu, na oportunidade onde o Presidente colocou a quinta a
disposição para que os Municípios consorciados apresentassem artistas
locais para participar do Evento. 0 Prefeito de Ibiquera convidou a
todos para participar, no dia 06 de agosto, da festa da Lapinha em seu
Município. A pauta, nos termos do Edital de Convocação, tem os
seguintes itens: 1) Explanação dos Representantes da Caixa Econômica
Federal, acerca do tramite, liberação de recursos e execução dos
Convênios Pendentes firmados entre os Municípios Consorciados e o
Governo Federal, com o objetivo agilizar todos os processos e obter
soluções para continuidade das obras paralisadas; 2)Explanagdo da
empresa Kyocera Solar do Brasil acerca da Usina de Lixo; 3)Explanação
de representantes das Empresas ADVISER AMBIENTAL E DADOS 86
TEMPUS referente ao seguinte tema: Processamento de Resíduos
Sólidos no âmbito dos Municípios Consorciados (tecnologias:
Gaseificação Anaer6bica e Desidratação); 4)Definigdo dos Critérios para
Construção do Aterro Sanitário; Linha de Financiamento; Delimitação
da Area para construção por Município ou regionalizando para
Construção do Aterro Coletivo; 5)Definições acerca do funcionamento do
Maquindrio Cedido ao CIDCD pelo Extinto DERBA; 6) 0 que ocorrer. Ao
iniciar a reunido, o Presidente do CIDCD, Sr. Wilson Paes Cardoso Prefeito Municipal de Andarai, cumprimentou os presentes ratificando a
importância do retorno das reuniões deste Consórcio Público para a
regido da Chapada Diamantina, sobretudo pelos temas constantes na
pauta, bem como teceu algumas considerações acerca do período em
que estava licenciado da Presidência. Exaltou a participação importante
e ativa da Vice Presidente, Sra. Ana Olimpia Hora Medrado, que
conduziu interinamente a direção desta Entidade de forma imparcial,
prova e limpida.Solicitou que fosse encaminhado oficio direcionado a
CONDER acerca das obras de calcamento paralisadas, com yópia para a
SEDUR e GOVERNADORIA, levando-se em consideração o momento em
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que os municípios estão vivendo criando uma insatis çao dos eleito
daqueles que estão fazendo parte da base aliada inviabilizando projetes
de investimentos e, por consequência, projetos politicos. Com a palavra
a Prefeita de Nova Redenção saudou os presentes e manifestou seu
repudio as ações da CONDER que inviabilizam a execução de projetos
iniciados nos Municípios. Que parece que a CONDER não pretende
liberar recursos e, a cada vez mais, solicita documentos e mais
documentos, porém as obras continuam paralisadas. Ficando
insustentável a situação. Que a população não entende o que esta
acontecendo e acabam culpando os Gestores. Além disto, a cidade fica
prejudicada com obras inacabadas. Sobre o tema, o Presidente do
Consórcio afirmou que iria solicitar uma reunido com o Secretário
Josias Gomes, Secretário Chefe das Relações Institucionais, para tratar
sobre todos os assuntos envolvendo os Municípios Consorciados e, caso
entendesse necessário, convocaria a SEDUR. 0 Prefeito de Palmeiras
entende que seria melhor procurar o Sr. Cicero que é Chefe de Gabinete
do Governador. Restou aprovada convocação de reunido com Josias
Gomes, cuja pauta estaria vinculada a CONDER, Extinto DERBA, CERB
e SACIDE (Policlinicas).1) Explanação dos Representantes da Caixa
Econômica Federal, acerca do tramite, liberação de recursos e
execução dos Convénios Pendentes firmados entre os Municípios
Consorciados e o Governo Federal, com o objetivo agilizar todos os
processos e obter soluções para continuidade das obras paralisadas
- 0 Presidente começou alegando que as obras paralisadas são
problemas de ultima grandeza para os Município e Municipes,
inviabilizando projetos essenciais para a coletividade. Disse ainda que
existem convénios com a CEF que o Ministério não passou recursos e
aqueles em que já foram alocados recursos. Neste ultimo caso deveria
haver prioridade na liberação destes recursos que estão disponíveis em
conta na CEF. 0 Sr. Reginaldo Militdo falou da importância em estar
presente o que demonstra o interesse em participar e estar presente nos
Municípios. Que irá se limitar acerca de dissertação sobre o
relacionamento que deve acontecer entre Prefeitura e CEF. Dentro deste
contexto a CEF tem alocado alguns "milhões de reais" para atender as
demandas dos Municípios da Chapada Diamantina. Ratificou que neste
ano de 2015 haverá alguns desafios importantes, principalmente
levando-se em consideração a dificuldade que vive o Pais tendo em vista
a crise econômica que acaba impactando com o repasse de repasse.
Que é ruim para a CEF também verificar que as obras estão paralisadas
nos Municípios sob a sua "jurisdição". Com a palavra, o Sr. Salvador
Brito agradeceu a presença de todos e questionou como estava o
atendimento com o Banco do Brasil? Por unanimidade os in grantes do
Consórcio CHAPADA FORTE falaram da "humilhação" do tendimento
no Banco do Brasil. Que desde janeiro de 2013 a CEF t m procurado
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saber dos acontecimentos para tentar, na medida do possivel, corr ir o
que eventualmente estiver errado. Atualmente a CEF encer ou
aproximadamente 200 contratos restando algo em torno de 1.110
tramitando na CEF. Salientou que o ano de 2015 figura como atipic e
até o dia 25 de junho os Ministérios só repassaram recursos pa a
contratos de repasse oriundos do PAC.0 momento é delicado, tendo em
vista a crise, mas a CEF objetiva incentivar mais os CONSÓRCIOS
PÚBLICOS INTERMUNICIPAIS. Salientou que nesta ultima semana
foram depositados parte dos recursos oriundos de 2014 e os demais
devem ser liberados neste mês de agosto. Existem contratos novos e os
antigos, cujo aporte de dinheiro é uma incógnita para a CEF (2007,
2008, 2009, 2010, 2011). A proposta da CEF é encerrar estes contratos
e prestar contas de tudo até o final dos mandatos. Exemplifica que
contratos com 80% executado devem ser prestados contas para não
deixar aos sucessores obras inacabadas e contratos sem prestação de
contas final. 8
. melhor prestar contas do que já foi executado do que
transmitir o mandato com contratos pendentes. 0 Presidente do
Consórcio questionou que algumas obras, como calcamento, executados
80% não compromete tanto a conclusão e prestação de contas final. Já
outras obras, como mercado, prejudicam totalmente o projeto final se
concluida 80%. 0 Presidente ressaltou a importância da reunião para
que os Municipios possam cobrar dos representantes em Brasilia sobre
o problema de obras inacabadas em detrimento da escassez de repasse
de recursos para a CEF decorrente dos Ministérios. 0 Sr. Salvador
propôs realizar uma reunião por Município para analisar contrato por
contrato para, inclusive, fazer uma triagem e ação conjunta sobre os
Ministérios para melhor orientar. Sendo assim, colocou a disposição
que o Consórcio definisse uma data para tanto. Após deliberação, ficou
acordado que tal data será: 21 de agosto de 2015, a partir das 9h0Omin
(Reunido com nove Municípios: Andarai, Iramaia, Lençóis, Nova
Redenção, Mucugê, Palmeiras, Itaetê, Abaira, Iraquara). Se for
necessários a CEF irá dar seguimento a este acompanhamento. Se tiver
algum Município que não for vinculado a FEIRA DE SANTANA E
SEABRA, a própria CEF irá solicitar os processos para as respectivas
agências. Ainda, afirmou-se que os Prefeitos podem solicitar a
participação em outra agência. 0 Consórcio deverá preparar uma
agência de atendimento e apresentar a CEF, levando-se em
consideração a quantidade de Municípios integrantes (14 Entes
Consorciados). 0 Secretario de Infra Estrutura do Município de Andarai
apresentou slides contendo informações reais e atuais dos
convênios/contrato de repasse firmado com a CEF. 0 Sr. Salvador
informou que existe uma regra com relação aos convénios firmados em
2013 6, exatamente, iniciar executando a contrapartida o Ministério não
teria como não aportar os recursos nas contas dos c nvénios junto a
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CEF. Sugeriu que os Municipios fossem a CEF para f
ma ana se
na possibilidade de financiamento (risco/município - capacidade e
financiamento), pois existe recurso e os juros são totalmente possivei
Esta avaliação é rápida e dirá 120 dias em parcelas de até 15 anos.
Sr. Salvador passou o telefone para contato direto (75) 88849324 operadora Of e 91746475 - operadora TIM/zap. 0 telefone de contato
do Sr. MICA.° é o seguinte 75 99502071 operadora VIVO/zap. 0 Prefeito
de Marcionilio Souza pediu ajuda para resolver os problemas oriundos
da falta de dinheiro nas casas lotéricas em cidades que não existe
Agências Bancárias. Restou acordado que o Consórcio deveria, em
conjunto, dirigir-se ao superintendente da CEF em Feira de Santana
para questionar esta situação que é frequente nos Municípios da
Chapada. 0 Sr. Salvador disse que os Ministérios que começaram a
aportar recursos nos contratos de repasse na CEF foram Ministério das
Cidades e Esportes. Que o calendário para regularizar convênios junto a
CEF é 15.08.2015. 0 Presidente agradeceu a presença dos
representantes da CEF e reafirmou a importância da reunido do dia
21.08.2015. 0 Presidente aproveitou e sugeriu uma reunido com o
Superintendente Estadual do Banco do Brasil no mesmo dia em que
estiver a reunido com Secretário de Relações Institucionais, para tratar
sobre o péssimo atendimento existente nesta Instituição Bancária.
Presidente reportou sobre a importância de ter assessoria de imprensa
atuante do Consórcio CHAPADA FORTE para, além de demonstras as
ações do Consorcio, externar a resolução ou não dos compromissos
firmados entre Entes Federados.2)Explanação da empresa Kyocera
Solar do Brasil acerca da Usina de Lixo - 0 Prefeito de Palmeiras fez
uma explanação sobre a proposta que lhe foi apresentada em Brasilia
pela Kyocera e, segundo alegado, somente seria viável para municípios
acima de 50.000 habitantes. Logo, pensou-se na unido dos Municípios.
Parte do resíduo, aproximadamente 2%, viraria adubo. Deixou os
contatos da empresa para, caso entendam necessário, marque uma
reunido com representantes no Município Sede do Consorcio. 0 Sr.
Pedro Barberino, técnico ambiental, alegou que é mais importante fazer
a coleta seletiva, reciclando dentro do Município gerando receita e
renda. 0 Prefeito de Palmeiras aproveitou a oportunidade para
questionar a conduta do Sr. Pablo Casela (ICMbio) no Município que
acaba inviabilizando obras essenciais para a população. 3)Explanação
de representantes das Empresas ADVISER AMBIENTAL E DADOS 86
TEMPUS referente ao seguinte tema: Processamento de Resíduos
Sólidos no âmbito dos Municípios Consorciados (tecnologias:
Gaseificação Anaeróbica e Desidratação) e 4)Definição dos Critérios
para Construção do Aterro Sanitário; Linha de Financiamento;
Delimitação da Area para construção por
nicipio ou
regionalizando para Construção do Aterro Coletiv - Iniciando a
Praça Aureliano Gondim, 10 Andar, Centro, Andaroi/BA, C
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explanação, o preposto da Empresa convidada, informo
algumas empresas que trabalham com tecnologia
e estão
implantadas na Bahia e objetivo é apresentar tecnicamente e esc
a ideia sobre resíduos sólidos. Milita ern vários Estados do Brasi
assessoria na e consultoria na base ambiental. Que o Cons6r io é
interessante para a gestão de resíduos sólidos, tendo em vista qu as
Empresas geralmente buscam municípios maiores e, por consequê cia,
mais rentáveis. As tecnologias apresentada são baseada na pirólise.
Tratou da importância em fazer o Plano de Resíduos Sólidos, além de
fomentar a implantação e manutenção da coleta seletiva. 0 objetivo
também é firmar uma parceria com os Municípios e investidores para,
através de Parceria Público Privada, viabilizar o processo vinculado aos
resíduos sólidos. Iniciada a fase de questionamentos, o Presidente do
Consorcio perguntou se nesse caso inviabilizaria a implantação da
coleta seletiva nos Municípios que não tinha implantado? Foi
respondido que a implantação do sistema de Pirólise continuara o
Município fazendo a coleta normal e levando para o local apropriado
onde sera implantada a tecnologia para que a mesma, individualmente,
possa ser convertida em energia ou "carvão" extinguindo-se ainda os
lixões de forma gradativa. Pelo Presidente foi dito que o custo da citada
tecnologia só seria viável para os Municípios se fosse disponibilizado a
custo zero pelo investidor que, posteriormente, poderá obter lucro com a
comercialização do resíduo sólido. Que o custo par cada aparelho que
viabilizem a Pirólise é de, aproximadamente, dois milhões de reais. Pelo
Presidente foi dito é importante cumprir a determinação legal, porém os
municípios são pobres e não tem condições e arcar. Foi dito pela
Empresa que já existe uma Usina deste Porte em Unai/MG bancada
com 100% de investimento privado, porém na Bahia inexiste projeto
deste porte em andamento. Disse que o Município entra com o terreno
para implantação da Usina, e após a licença ambiental autorizativa, que
busca-se o recurso do investidor estrangeiro. Segundo a empresa, todos
cumprindo suas obrigações, no máximo de seis meses a Usina estará
implantada. Franquiada a palavra, o Secretário Municipal de Andarai,
ratificou que o custo de dois milhões de investimentos privados sera
para cada Município. Pela empresa, foi dito que as informações no
Plano de Resíduos Sólidos são essenciais para analise da viabilidade do
investimento. Definiu-se que, com relação as tecnologias
apresentadas: 1) Apresentação da Carta de Intenções por cada Ente
Consorciado Interessado; 2) Os Municípios não precisam fazer
aterro sanitário para tanto; 3) Aqueles Municípios que já possuem
aterro sanitário instalado o equipamento (Usina) poderá ser
construido dentro da mesma Area, e o sistema de Ir Wise irá
englobar os resíduos sólidos novos e antigos acondici nados em
aterros e/ou lixões; 4)0 custo do Município será com çi transporte
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e a coleta seletiva, caso exista; 5)0 município
queira faz
seleção do material que seja reciclável poderá por suas custas,
rejeito, apenas, irá para a Usina; 6) Sera feita uma visita técni
por representantes do Consórcio na cidade Unai/MG o
Sorocaba/SP para visitar "in loco" numa Usina em funcionamento;
7) Cumprida estas etapas, a Empresa fará uma visita a cada Ente
Consorciado para apresentar um cronograma de viabilidade; 8) Por
consequência, cada Ente irá viabilizar a aprovação do Projeto de
Lei, Area para instalação da Usina e licença ambiental necessária. 9)
Após a conclusão de todas as etapas acima mencionadas, será
definido em cronograma os prazos e obrigações de cada Ente
responsável pela execução (Município, Empresa, Investidor);
5)Definições acerca do funcionamento do Maquinirio Cedido ao
CIDCD pelo Extinto DERBA - 0 Presidente informou que o custo para
transporte das maquinas do Extinto DERBA de Seabra para Andarai foi
de R$ 13.000,00 (treze mil reais). 0 Consórcio já encaminhou a
documentação para o Estado no sentido de formalizar o termo de
cooperação técnica para todas as máquinas já presente no Município
sede do Consórcio. Neste momento, torna-se necessário a elaboração
por parte do Consorcio do termo de trabalho para a utilização dos
equipamentos cedidos pelo DERBA que consta no anexo integrante a
presente Ata. Informou o Presidente que cada Ente deverá pleitear junto
6. iniciativa privada uma parceria para manutenção e utilização deste
maquindrio para que, por exemplo, as empresas utilizem as rodovias
sem "buracos". 0 Presidente alegou que deve ser solicitado, mediante
oficio, ao Estado que faça a manutenção inicial das maquinas para que
inicie os trabalhos em PLENAS CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO.
Sugeriu que seja feita uma reunido imediata com os produtores da
regido que se beneficiam da rodovia estadual que interligam os
municípios para que os mesmos possam ser parceiros no custeio das
maquinas. 6) 0 que ocorrer - Passou-se a discutir sobre a
possibilidade deste Consorcio CHAPADA FORTE passar, doravante, a
integrar a FEDERAÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS DA BAHIA FECBAHIA, criada em 28 de abril de 2015, acatando, inclusive, as
regras com relação ao valor a ser pago por cada Ente Consorciado à
titulo de contrato de rateio, ou seja, tendo como pardmetro a BASE DE
CALCULO e ARRECADAÇÃO DO FPM a ser estipulada em Assembleia
especifica da FECBAHIA. Por unanimidade dos presentes, ficou decidido
que este Consorcio CHAPADA FORTE enviará um expediente ao
Presidente da FECBAHIA solicitando o Estatuto Social para
conhecimento e, após deliberação em reunido, decidir ou não interesse
em fazer parte da FEDERAÇÃO. Os Entes Consorciado,s fecharam
questão e decidiram mais uma solicitar ação imediata dV Governo do
Estado da Bahia para viabilizar a pavimentação asfálti a da Rodovia
Praga Aureliano Gondirn, 1° Andar, Centro, Andaral/BA, Cep
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que interliga os Municípios de Marcionilio Souza-lramaia-Itaetd-BA
245.A atual situação dessa Rodovia vem prejudicando o fluxo turístico
da Chapada Diamantina. Passada a palavra para o Sr. Emilio Tapioca
que fez uma abordagem sobre a importância do Ministério de Cultura
alocar recursos para esta importante regido da Chapada Diamantina.
Disse que acontecerá um Forum sobre cultura territorial nos dias 04 e
05 de agosto em Seabra e solicitou que cada Ente Consorciado envie
seus devidos representantes. 0 Prefeito de Iramaia agradeceu
publicamente a Primeira Dama do Município de Abaira, Sra. Viviane,
por ter sido substancialmente importante para salvar a vida de um
Município. Que ela merece todo o apoio dos Municípios integrantes do
Consorcio Chapada Forte, determinando a elaboração de uma moção de
aplausos para a mesma. E, por fim, oSr. Presidente declara que as
deliberações tomadas observaram rigorosamente o quorum previsto no
Estatuto Social em vigor, passando a palavra 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 Ordinária, determinando a mim, que servi como
secretário, que lavrasse a presente ata e a levasse a registro junto aos
órgãos públicos competentes para surtir os efeitos jurídicos
necessários.Acordou-se por unanimidade,que a Lista de Presença
devidamente assinad
elos, representantes dos Municípios
Consorciados é parte
e rail- da presente Ata. A presente segue
assinada por mim, ...it Ai
, Reges Jonas Aragão Santos,
Assessor Jurídico deste IDCI e pelo Sr. Presidentedo Consorcio
Chapada Forte, como sin:l de.irovação.

1.*mir
taes ardoso
Prefeito de Andarai
Presidente do CIDCD
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