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NUMERO DE ORDEM: 1072

Protocolado sob n°:743
Data: 01/11/2018.
Apresentante: Arnaldo Gomes da Silva Filho Ata
n° 008/2018 - Reunido do Consórcio
Intermunicipal de Desenvolvimento do
Circuito do Diamante da Chapada
Diamantina - CIDCD - CHAPADA FORTE,
realizada no Município de Andarai/BA,
em 17 de agosto de 2018, as 09 horas. Aos
dezessete dias do mês de agosto de dois
mil e dezoito, às nove horas, na Sede deste
Consorcio, situada à Praga Aurelian°
Gondim, s/n°, Centro, Andarai/BA, foi
dado inicio a reunião de monitoramento
do Projeto Peixe da Chapada, onde se
reuniram os Secretários 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): Joao Lúcio Passos
Carneiro, Prefeito de Andarai e Presidente
do Consórcio; presente também o Sr. José
Luiz Sanches G. Junior, Gerente de
Projetos Bahia Pesca; Sr. Gleidson Soares
da Silva, Técnico do Bahia Pesca; Bruno.
Falcão, Técnico de Campo do Bahia Pespa.
A pauta, nos termos do Edital de
Convocação, tem o seguinte objetivo:
DISCUSSÃO ACERCA DO
PLANEJAMENTO DE EXECUÇÃO DO
TERMO DE COOPERAÇÃO TgCNICA -
PEIXE DA CHAPADA. Iniciando a reunião,
Victor Flavius, Técnico de Nivel Superior
GAC, saudou a todos os presentes
mencionando nominahnente a todos os
entes presentes. A pauta foi discutida da
seguinte forma. 1 - Miiquinas Uffibrosins
no Projeto - Sr. Júnior expôs a dificuldade em
compreender a dispersão das máquinas, sendo
necessário ajustar um novo cronograma para flap  -
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com que seja executado o projeto dentro do prazo
previsto. No tocante a consertos e manutenção de
máquinas o Preidente informou que o Consorcio
não disponibiliza de recursos para reparos de
máquinas ou contratação de operados, informou
ainda que ao inicio das escavações foi rateado um
valor para deixar todas as máquinas em perfeita
funcionalidade, ficando a encargo das prefeituras
que estivessem utilizando no momento, a
manutenção das mesmas. Informou ainda que foi
proposto em assembleia que se fizesse a utilização
de apenas um operador por máquina, este ficaria
responsável por manusear em cada município,
sendo pago pelo município que se encontrasse em
processo de escavação no momento, porém alguns
já disponibilizavam de operadores, resultando na
inviabilidade de contratação de um operador
apenas com essa finalidade. 2 — Processo de
Escavações — Foi argumentado pelo
Presidente acerca da necessidade da
celeridade no processo de escavações, que
a dificuldade inicial foi o conserto das
máquinas, porém, mesmo após as
máquinas estarem em perféito
funcionamento os municípios não
agilizaram o processo de escavações e
licenças ambientais. No que tange a
topografia, o Consorcio pagou pela
topografia inicial em cada município,
porém, após áreas medidas, alguns
municípios decidiram mudar de área,
informando inclusive que estes terão que
pagar pela própria topografia da nova
área, 0 Sr. Junior se manifestou acerca
da necessidade de os municípios
fiscalizArem uns aos outros neste
processo questionado acerca da
possibilidade da disponibilização de um
técnico exclusivo para o Consorcio, ele
informou que tentou ajustar da melhor
maneira possível a possibilidade da
disponibilização do Técnico Gleidson,
porém solicitou que seja feita um prévio
aviso, que desta maneira Gleidson estará
indo ao município solicitante fazer o
acompanhamento necessário. 0 Sr.
Edinaldo, informou que há casos em que
não poderão ser efetuados avisos prévios,
caso haja uma emergência a exemplo de
mudanças urgentes de bolsões. Porém
Junior falou que, nestes casos específicos,
Gleidson pode dar uma assistência por
telefone, caso não haja possibilidade de Carte& de Titulos e Documentos
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atender a demanda com urgência.
Inclusive o Presidente informou que no
caso de dificuldade de transporte o
Consorcio pode ajudar com diária,
transporte e estadia do técnico. Sr.
Gleidson argumentou acerca da
necessidade de fazer com que os.
municípios se comprometam, inclusive o
município de Itaetd que tem demonstrado
morosidade nas escavações dos tanques.
0 Presidente informou inclusive que essa
parte realmente falta engajamento do
município. 0 Sr. Junior prop6s prazo de
01 (uma) semana para que os municípios
ausentes possam se manifestar com
relação ao cumprimento do cronograma,
que será exposto através de um relatório
explanando a disponibilidade na execução
do projeto, bem como a prontidão em
cumprir o cronograma ajustado, falando
inclusive com relação as
responsabilidades pactuadas. Os
Empresários Sr. Marcos Helfenstain e Sr.
Jaziel, Palmeiras, se dispuseram a
auxiliar nos processos e logística de
aberturas dos tanques, já que trabalham
e atuam nessas areas como essas e em
áreas semelhantes. Marcos propels que
seja feito um contato com alguém que
possa aceitar uma proposta de assistência
técnica voluntária, com custeio de
hospedagem e alimentação, para sanar as
dificuldades atuais e após os tanques
serem escavados, com possibilidade de
uma contratação futura. Sr. Júnior
sugeriu que o municipio que não honra
com o rateio seja retirado do projeto,
porém o Presidente informou que por este
ser um assunto financeiro o ideal é que
seja tratado anteriormente em
Assembleia, por necessitar de anuência
dos gestores e que levará o assunto a
pauta em próxima reunido. 3 -
Impermeabilização de Tanques - Dito
acerca das dificuldades em
impermeabilizar os tanques por alguns
municípios, Júnior falou sobre a
possibilidade de executar este processo
com argila, que poderá ser retirada de um
outro local e aplicada aos tanques, caso
não haja possibilidade de o município
adquirir lonas para colocar nos tanques.
Sr. Ednaldo falou inclusive sobre a

CARTÓRIO DE REGISTRO

DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DE ANDARA'

Dariana Souza de Oliveira
Oficiala Sub :i a

Cartono de I itulos e Documentos

Registro Civil de Pess. Jurídicas

Andarai - Bahia



decisão de Andarai em colocar as lonas
por prevenção. 4 - Prévio Ajuste de
transporte - 0 Presidente falou acerca da
importância de o município previamente
ajustar o transporte da máquina, com
locação de prancha e ajuste de data
anterior, pois o atraso na retirada da
máquina também atrasa muito o
cronograma das escavações dos
municípios que ficam na espera. 5 -
Licenças Ambientais - 0 técnico Victor
informou que alguns municípios ainda
não possuem licença ambiental, sendo
estes os municípios de Lençóis, Mucugê e
Iramaia. Foi dito ainda acerca do
Convênio GAC que termina neste mês de
agosto e que após esta data esses
municípios não ter-do mais o
acompanhamento do técnico do GAC pelo
Consórcio. 6- Capacitações -Junior falou
acerca da capacitação de Andarai, que
Edinaldo informou que está marcada para
os dias 28 e 29 de agosto. 6 -
Combustível - Ficou acordado que os -
municípios entregarão os cupons de
abastecimento, bem como notas fiscais
em nome do Consórcio para que possam
ser anexas das prestações de contas do
Convênio. 7 - Cronograma de
Escavações - O município de Andarai já
possui os 7 tanques escavados, e passará
por capacitagdo neste mês de agosto. 0
município de Nova Redenção esta na
abertura do terceiro, após a abertura dos
tanques em Nova Redenção as maquinas
utilizadas neste município irão para o
município de Palmeiras. 0 município de
Ibicoara está no processo de abertura dos
tanques, logo após as máquinas la
utilizadas irão para o município de Barra
da Estiva. 0 municipio de Itaeté possui 2
tanques totalmente escavados. Os
municípios de Palmeiras e Nova Redenção
decidiram por partilhar o mesmo operador
a fim de agilizar o processo de escavações,
born como os municípios de Ibicoara e
Barra da Estiva, que também partilharão
o mesmo operador. Junior propôs uma
planilha de atuali?agdo do estado atual
das escavações e próximas ações „nos
municípios, com o intuito de que seja
cobrado o que foi pactuado na próxima
reunido dia 17 de setembro de 2018.  frettório de Titulaq
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Restara ainda como parte integrante
desta ata o cronograma de escavações.
Acordou-se por unanimidade, que a Lista
de Presença devidamente assinada pelos
representantes dos Municípios
Consorciados é parte integrante da
presente Ata. A presente segue assinada
por mim,(a) Naijara Santos Franga,
Agente Financeira e Administrativa deste
CIDCD e o Sr. Presidente do Consórcio
Chapada Forte, como sinal de aprovação.
JOÃO LUCIO PASSOS CARNEIRO Prefeito de
Andarai Presidente do CIDCD. Nada mais
continha. 0 referido é verdade e dou fé.

Andarai, 01 de novembro de 2018. Eu, 14
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO

DO DIAMANTE DA CHAPADA DIAMANTINA—CIDCD

- CHAPADA FORTE

Ata no 008/2018 - Reunião do Consorcio Intermunicipal de
Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada Diamantina -
CIDCD - CHAPADA FORTE, realizada no Município de Andarai/BA, em
17 de agosto de 2018, is 09 horas.

Aos dezessete dias do mês de agosto de dois mil e dezoito, as nove horas,
na Sede deste Consórcio, situada a Praça Aureliano Gondim, sin'', Centro,
Andarai/BA, foi dado inicio a reunido de monitoramento do Projeto Peixe
da Chapada, onde se reuniram os Secretários 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): Joao Lúcio Passos Carneiro,
Prefeito de Andarai e Presidente do Consórcio; presente também o Sr. Jose
Luiz Sanches G. Junior, 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: DISCUSSÃO ACERCA DO PLANEJAMENTO DE
EXECUÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - PEIXE DA
CHAPADA. Iniciando a reunido, Victor Flavius, Técnico de Nível Superior
GAC, saudou a todos os presentes mencionando nominalmente a todos os
entes presentes. A pauta foi discutida da seguinte forma: 1 - Máquinas
Utilizadas no Projeto - Sr. Junior expôs a dificuldade em compreender a
dispersão das máquinas, sendo necessário ajustar um novo cronograma
para fazer com que seja executado o projeto dentro do prazo previsto. No
tocante a consertos e manutenção de máquinas o Presidente informou que
o Consórcio não disponibiliza de recursos para reparos de máquinas ou
contratação de operados, informou ainda que ao inicio das escavações foi
rateado um valor para deixar todas as máquinas em perfeita
funcionalidade, ficando a encargo das prefeituras que estivessem
utilizando no momento, a manutenção das mesmas. Informou ainda que
foi proposto em assembleia que se fizesse a utilização de apenas um
operador por máquina, este ficaria responsável por manusear em cada
município, sendo pago pelo município que se encontrasse em processo de o‘irc Lo.
escavação no momento, porem alguns já disponibilizavam de operadores,
resultando na inviabilidade de contratação de um operador apenas com n8..L5
essa finalidade. 2 - Processo de Escavações - Foi argumentado pelo Lucca 14"175-
Presidente acerca da necessidade da celeridade no processo de escavações,

) 
.E7 303.1kA*/

que a dificuldade inicial foi o conserto das máquinas, porém, mesmo apósit?;o9
*c; YOPas máquinas estarem em perfeito funcionamento os municípios não1-1/22, ndk.-

agilizara i o processo de escavações e licenças ambientais. No que tange 
topo ia, o Consorcio pagou pela topografia inicial em cada município, .30

Prep Aureliano Gondim, s/n, 1° andar, Centro, Andarai/BA, Cep n. 46.830-000
CNPJ n. 18.810.874/0001-70
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO
DO DIAMANTE DA CHAPADA DIAMANTINA - CIDCD

- CHAPADA FORTE

porém, após Areas medidas, alguns municípios decidiram mudar de área,
informando inclusive que estes terão que pagar pela própria topografia da
nova area. 0 Sr. Junior se manifestou acerca da necessidade de os
municípios fiscalizarem uns aos outros neste processo questionado acerca
da possibilidade da disponibilização de um técnico exclusivo para o
Consórcio, ele informou que tentou ajustar da melhor maneira possível a
possibilidade da disponibilização do Técnico Gleidson, porém solicitou que
seja feita um prévio aviso, que desta maneira Gleidson estará indo ao
município solicitante fazer o acompanhamento necessário. 0 Sr. Edinaldo,
informou que há casos em que não poderão ser efetuados avisos prévios,
caso haja uma emergência a exemplo de mudanças urgentes de bolsões.
Porém Júnior falou que, nestes casos específicos, Gleidson pode dar uma
assistência por telefone, caso não haja possibilidade de atender a demanda
com urgência. Inclusive o Presidente informou que no caso de dificuldade
de transporte o Consórcio pode ajudar com diária, transporte e estadia do
técnico.Sr. Gleidson argumentou acerca da necessidade de fazer com que
os municípios se comprometam, inclusive o município de Itaetd que tem
demonstrado morosidade nas escavações dos tanques. 0 Presidente
informou inclusive que essa parte realmente falta engajamento do
município. 0 Sr. Júnior propõs prazo de 01 (uma) semana para que os
municipios ausentes possam se manifestar com relação ao cumprimento
do cronograma, que setá exposto através de um relatório explanando a
disponibilidade na execução do projeto, bem como a prontidão em cumprir
o cronograma ajustado, falando inclusive com relação as responsabilidades
pactuadas. Os Empresários Sr. Marcos Helfenstain e Sr. Jaziel, Palmeiras,
se dispuseram a auxiliar nos processos e logística de aberturas dos
tanques, já que trabalham e atuam nessas áreas como essas e em 'areas
semelhantes. Marcos propôs que seja feito um contato com alguém que
possa aceitar uma proposta de assistência técnica voluntária, com custeio
de hospedagem e alimentação, para sanar as dificuldades atuais e após os
tanques serem escavados, com possibilidade de uma contratação futura.
Sr. Júnior sugeriu que o município que não honra com o rateio seja
retirado do projeto, porém o Presidente informou que por este ser um
assunto financeiro o ideal é que seja tratado anteriormente em Assembleia,
por necessitar de anuência dos gestores e que levará o assunto a pauta em
 próxima reunido. 3 - Impermeabilização de Tanques - Dito acerca das
ificuldades em impermeabilizar os tanques por alguns municípios, Junior
alou sobre a possibilidade de executar este processo com argila, que
oderd ser retirada de um outro local e aplicada aos tanques, caso não
aja possibilidade de o município adquirir lonas para colocar nos tanques.

Sr. Ednaldo falou inclusive sobre a decisão de Andarai em colocar as lonas
por prevenção. 4 - Prévio Ajuste de transporte - 0 Presidente falou
acerca da importância de o município previamente ajustar o transporte da
máquina, com locação de prancha e ajuste de data anterior, pois o atraso
na retir da da maquina também atrasa muito o cronograma das
i oes dos municípios que ficam na espera. 5 - Licenças Ambientaisesca 7
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO
DO DIAMANTE DA CHAPADA DIAMANTINA- CIDCD

- CHAPADA FORTE

- 0 técnico Victor informou que alguns municípios ainda não possuem
licença ambiental, sendo estes os municípios de Lençóis, Mucugé e
Iramaia. Foi dito ainda acerca do Convênio GAC que termina neste mês de
agosto e que após esta data esses municípios não terão mais o
acompanhamento do técnico do GAC pelo Consorcio. 6 - Capacitações -
Júnior falou acerca da capacitação de Andarai, que Edinaldo informou que
está marcada para os dias 28 e 29 de agosto. 6 - Combustível - Ficou
acordado que os municípios entregarão os cupons de abastecimento, bem
como notas fiscais em nome do Consórcio para que possam ser anexas das
prestações de contas do Convanio.7 - Cronograma de Escavações -
município de Andarai já possui os 7 tanques escavados, e passará por
capacitação neste mês de agosto. 0 município de Nova Redenção está na
abertura do terceiro, após a abertura dos tanques em Nova Redenção as
maquinas utilizadas neste município irk) para o município de Palmeiras.
O município de Ibicoara está no processo de abertura dos tanques, logo
após as máquinas id utilizadas irão para o município de Barra da Estiva. 0
município de Itaeté possui 2 tanques totalmente escavados. Os municípios
de Palmeiras e Nova Redenção decidiram por partilhar o mesmo operador a
fim de agilizar o processo de escavações, bom como os municípios de
Ibicoara e Barra da Estiva, que também partilharão o mesmo operador.
Junior propôs uma planilha de atualização do estado atual das escavações
e próximas ações nos municípios, com o intuito de que seja cobrado o que
foi pactuado na próxima reunido dia 17 de setembro de 2018. Restará
ainda como parte integrante desta ata o cronograma de escavações.

Acordou-se por unanimidade, que a Lista de Presença
devidamente assinada pelos representantes dos Municípios
Consorciados é parte integrante da presente Ata. A presente segue
assinada por mim, , Naijara Santos França, Agentepu.s_c_a•
Financeira e 

Administrat 
a dede CIDCD e o Sr. Presidente do Consórcio

Chapada Forte, como sinal de aprovação.

4„r-frnmpirs„,,
j. Ao LÚCIO PASSOS CARNEIRO

Prefeito de Andarai
Presidente do CIDCD
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CRONOGRAMA PARA ABERTURA DOS TANQUES

PROJETO PEIXES DA CHAPADA

1 Ibicoara Até o dia 08 de setembro Manoel Luz de
Alcântara

1 I

Escavadeira

Hidraulica JCB
1 Barra da

Estiva

A partir do dia 09 de setembro Luiz Euzebio Escavadeira

Hidraulica JCB
1 Iramaia Não esteve presente Edvan Medrado
2 Nova

Redenção
Até o 08 de setembro Silvio Ribeiro Trator Esteira

2 Lençóis Não se fez presente Humberto Barrios
2 Mucug8 Gleidson irá visitar no dia 17 de

agosto a area e posteriormente
farão topografia

Tiago Profeta

3 Itaetê Não se fez presente Valdinei Pedreira
3 Marcionflio

Souza
Não se fez presente, tem

máquina própria
Joaci Moreira

3 Palmeiras* A partir do dia 09 de setembro Jasiel da Silva Trator Esteira
*O município de Palmeiras utilizará o Trator de Esteira do Consorcio para abertura dos

tanques.

Serão 141 dias para abertura dos tanques, 30 dias extras para cobrir qualquer atraso e 9 dias
para preparar a Prestação de Contas, totalizando 180 dias solicitados.
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Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do
Circuito do Diamante da Chapada Diamantina

CIDCD - Chapada Forte

LISTA DE PRESENÇA DE REUNIÃO DO CONSÓRCIO CHAPADA FORTE, TENDO COMO PAUTA: CONVÊNIO 577/2016 -

SDR/CAR/BAHIA PESCA COM A PRESENÇA DO GERENTE DE PROJETOS SR. JOSE LUIZ SANCHES G. JÚNIOR. DIA 17

DE AGOSTO DE 2018.
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JOAO LUCIO PASSOS
CARNEIRO

Presidente (CIDCD)

JOSE LUIZ SANCHES G.
JUNIOR

Gerente de Projetos
da Bahia Pesca

Bahia Pesca , ear
, - •

BRUNO FALCÃO Técnico de Campo Ba ia Pesca .., 
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