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Apresentante: Arnaldo Gomes da Silva Filho. Ata
n°010/2018 — Assembleia Geral Ordinária do
Consórcio Público Intermunicipal de
Desenvolvimento do Circuito do Diamante da
Chapada Diamantina — CIDCD — CHAPADA
FORTE, realizada no Município de Ibicoara/BA,
em 22 de setembro de 2018, As 09 horas. Aos vinte
e dois dias do tries de setembro de dois mil e
dezoito, As nove horas, na Creche Colibri, situada
na sede, s/n°, Centro, Ibicoara/BA, tendo em vista
que este Município Consorciado foi selecionado
para sediar a Assembleia itinerante. Foi dado inicio
a assembleia extraordinária onde se reuniram os
Entes Públicos associados ao ConsOrçio
Intemmnicipal 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 que segue como parte
integrante desta Ata, a presença dos
Excelentíssimos Prefeitos e/ou representantes
legalmente constituídos. Esteve presente como
convidado o Sr. Jose Alves Peixoto Júnior,
Secretário Estadual de Turismo, bem como equipe
técnica do INSTITUTO CHAPADA - ICEP.
Presidente cumprimentou todos os presentes,
falando da felicidade em participar deste momento
de união no âmbito da Chapada Diamantina,
parabenizou o Prefeito de Ibicoara pela passagem
do seu aniversário, bem como pela organização do
evento tendo em vista se tratar de Gestor do Ente
Consorciado anfitrião. Após apresentação dos
alunos do projeto despertar, com exposição do hino
nacional, e exposição de um video, foi conferida a
palavra para o Prefeito de Ibicoara, Harold°
Aguiar. 0 Prefeito anfitrião saudou a todos os
Prefeitos na figura do Presidente do CIDCD,
Secretário Estadual de Turismo, Representantes
das Policias, demais autoridades e público presente.
Destacou que recepcionar esta Assembleia hoje é
muito importante para Ibicoara e região. 1.
SECRETARIO DE TURISMO - 0 Presidente do
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CIDCD passou a palavra para o Secretário de
Turismo do Estado da Bahia, que cumprimentou a
todos os presentes. Alegou que é muito importante
reunião desta envergadura tendo em vista a
proeminência da região da Chapada Diamantina
para o turismo da Bahia e do Brasil. Salientou que
os prefeitos devem cada vez mais apoiar e investir
no turismo como forma de geração de emprego e
renda para os munícipes. O Secretário Estadual
apresentou um sucinto e importante material sobre
politicas públicas para o Turismo na Bahia. 0
Secretário salientou que o Estado da Bahia tem um
grave problema relacionado ao Centro de
Convenções do Estado que será construido através
de uma permuta de parte do terreno do Parque de
Exposições com um investidor privado para
compensar a construção. 0 Presidente do CIDCD
falou que será feito encaminhamento por parte
deste Ente com as demandas dos Municípios
Consorciados, na oportunidade que tratou sobre o
avanço do projeto da Estação de Transbordo de
Andarai. 0 Prefeito de Mamie ressaltou sobre a
necessidade debater melhor em paralelos com os
demais municípios da Chapada acerca do local da
construção do novo Centro de Convenções da
Chapada Diamantina, destacando que nada tem
contra a construção em Lençóis. As Policias
representadas agradeceram em público o suporte
que os Prefeitos da região tam conferido. 2.
INSTITUTO CHAPADA - ICEP -A representante
do INSTITUTO CHAPADA, com a palavra,
ressaltou, sobretudo, que a Chapada Diamantina é
referencia no IDEB para a Bahia. A Dra. Eliane
Muricy, destacou sobre o enriquecedor trabalho
apresentando na Paraiba sobre a temática aqui
apresentada. Passou a tratar sobre Arranjos de
Desenvolvimentos da Educação — ADEs que é a
atuação conjuntos dos Municípios territoriais em
Educação. Informou sobre a importância de uma
Câmara Técnica em Educação por parte do'
CIDCD. Com a Palavra a Sra. Isa Bacelar,
Secretária de Educação do Município de Antral e
representante da UNDIME, ressaltou que é de suma
importância de fato à criação da Câmara Técnica
por parte do CIDCD, porém entende que é preciso
uma discussão mais ampla sobre o assunto para que
possa ser convertido em resultados positivos para a
Educação da Chapada Diamantina. 0 Presidente do
CIDCD determinou que fosse aprofundado o
estudo da criação da citada Câmara Técnica e que
empenharia esforços, sobretudo com a
disponibilização do corpo técnico para avançar
neste quesito, juntamente com os Secretários de
Educação dos Municípios Consorciados. Ressaltou 
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também que a criação da Camara Técnica poderá
ser uma ferramenta para, inclusive, adquirir
equipamentos, merenda escolar de forma
compartilhada. Com a palavra a Secretária
Executiva fez um resumo acerca da área de atuação
e ações em andamento no CIDCD. Ato continuo, a
Secretária conferiu retorno das demandas pretéritas
devidamente encaminhadas. No tocante a BASE
DA SAMU, restou acordado que será instalada no
município de Seabra cuja construção ocorrerá no
máximo em dois meses. Outros municípios
consorciados também deverão ser contemplados
em breve. Sobre as demandas voltadas ao INCRA,
comprova-se apoio a possibilidade de ser conferida
uma carta de anuncia nas áreas de assentamentos
em substituição do titulo da terra. Com relação
COELBA, será encaminhado para o e-mail de cada
Município que solicitou soluções todo material
especifico conferido. As PATRULHAS
MECANIZADAS já estio disponíveis,
considerando a adequação das demandas.
Reafirmou todas as propostas junto a Secretarias e
Ministérios em andamento e passíveis de resposta.
0 Presidente, apoiado pelos demais representantes
dos Entes Consorciados presentes, ressaltou a
necessidade de na próxima Assembleia tratar sobre
a possibilidade de exclusão daqueles que não
participam efetivamente das articulações e políticas
públicas direcionadas a Chapada Diamantina. 0
Presidente apresentou sua satisfação de ver que as
contas do exercício de 2017, correspondente a sua
Gestão, foram aprovadas pelo TCM/BA.
Presidente franqueou a palavra a então Diretora
Executiva Sra. Ises Maria Ferreira Chaves, que
anunciou sua saída do CIDCD, Ises falou sobre o
tempo que atuou no CIDCD e da felicidade e
desafios encontrados no decorrer do exercício do
seu mandato. Seguiu-se então a apreciação e
homologação do Diretor Executivo do CIDCD, o
Presidente em cumprimento ao que determina o
Estatuto do CIDCD vigente (art. 26 Inciso XI),
apresentou o Sr. Arnaldo Gomes da Silva Filho
como Diretor Executivo, a indicação foi ratificada
e homologada pela unanimidade dos Consorciados
presentes. Fraqueou a palavra para os Prefeitos
presentes. Com a palavra o Prefeito anfitrião,
Haroldo Aguiar do Município de Ibicoara, ratificou
a felicidade de sediar esta Assembleia, agradeceu a
presença de todos e reafirmou seu compromisso
com a união dos Municípios e com o CONSORCIO
CHAPADA FORTE. E, por fim, o Sr. Presidente
declara que as deliberações tomadas observaram
rigorosamente o quorum previsto no Estatuto
Social em vigor, passando a palavra para quem
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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, determinando a mim, que servi como

secretária, 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 assinada pelos representantes dos

Municípios Consorciados é parte integrante da

presente Ata. A presente segue assinada por mim,

Ises Maria Ferreira Chaves, Diretora Executiva

deste CIDCD e o Sr. Presidente do Consórcio

Chapada Forte, como sinal de aprovação. João

Lúcio Passos Carneiro Prefeito de Andarai.

Presidente do CIDCD.

AA
Andaraf, 14 de novembro de 2018. Eu Mir'

Dariana Souza de Oliveira. Oficiala Substi ta,

escrevi.
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Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do
Circuito do Diamante da Chapada Diamantina -

CIDCD - Chapada Forte

Ata no 010/2018 - Assembleia Geral Ordinária do Consórcio Público
Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da
Chapada Diamantina - CIDCD - CHAPADA FORTE, realizada no
Município de Ibicoara/BA, em 22 de setembro de 2018, its 09
horas.

Aos vinte e dois dias do mês de setembro de dois mil e dezoito, as nove
horas, na Creche Colibri, situada na sede, s/n'', Centro, Ibicoara/BA,
tendo em vista que este Município Consorciado foi selecionado para
sediar a Assembleia itinerante. Foi dado inicio a assembleia

extraordinária 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 que segue

como parte integrante desta Ata, a presença dos Excelentíssimos

Prefeitos e/ou representantes legalmente constituídos. Esteve presente

como convidado o Sr. José Alves Peixoto Júnior, Secretário Estadual de
Turismo, bem como equipe técnica do INSTITUTO CHAPADA - ICEP.

Presidente cumprimentou todos os presentes, falando da felicidade em

participar deste momento de uncap no âmbito da Chapada Diamantina,

parabenizou o Prefeito de Ibicoara pela passagem do seu aniversário,

bem como pela organização do evento tendo em vista se tratar de Gestor

do Ente Consorciado anfitrião. Após apresentação dos alunos do projeto
despertar, com exposição do hino nacional, e exposição de um video, foi

conferida a palavra para o Prefeito de Ibicoara, Haroldo Aguiar. 0

Prefeito anfitrião saudou a todos os Prefeitos na figura do Presidente do

CIDCD, Secretário Estadual de Turismo, Representantes das Policias,

demais autoridades e público presente. Destacou que recepcionar esta
Assembleia hoje é muito importante para Ibicoara e regido. 1.
SECRETARIO DE TURISMO - 0 Presidente do CIDCD passou a palavra
para o Secretário de Turismo do Estado da Bahia, que cumprimentou a

todos os presentes. Alegou que é muito importante reunião desta
envergadura tendo em vista a proeminência da regido da Chapada
Diamantina para o turismo da Bahia e do Brasil. Salientou que os

prefeitos devem cada vez mais apoiar e investir no turismo como forma

de ger do de emprego e renda para os mun ipes. O Secretário

Página de 3

Praga Aureliano Gondim, la Andor, Centro, Andarain3A, p rt. 46.830-000
CNPJ n. 18.810.874/0001-70

CARTÓRIO DE RE
DE IMOVEIS E HIPOTECAS DE ANDAR

Dariana Souza de Oliveira
Oficiala Substituta Re

gi
st

ro
 Ci

vi
l d
e 
Pa

ss
. J

ur
íd
ic
as
 

An
da
ra
l 
- B

ah
ia

 



o

o



Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do
Circuito do Diamante da Chapada Diamantina -

CIDCD - Chapada Forte

Estadual apresentou um sucinto e importante material sobre politicas
públicas para o Turismo na Bahia. 0 Secretário salientou que o Estado
da Bahia tem um grave problema relacionado ao Centro de Convenções
do Estado que será construido através de uma permuta de parte do
terreno do Parque de Exposições com um investidor privado para
compensar a construção. 0 Presidente do CIDCD falou que será feito
encaminhamento por parte deste Ente corn as demandas dos
Municípios Consorciados, na oportunidade que tratou sobre o avanço

do projeto da Estação de Transbordo de Andarai. 0 Prefeito de Mucugd

ressaltou sobre a necessidade debater melhor em paralelos com os
demais municípios da Chapada acerca do local da construção do novo

Centro de Convenções da Chapada Diamantina, destacando que nada

tem contra a construção em Lençóis. As Polícias representadas

agradeceram em público o suporte que os Prefeitos da regido têm

conferido. 2. INSTITUTO CHAPADA - ICEI' -A representante do

INSTITUTO CHAPADA, com a palavra, ressaltou, sobretudo, que a

Chapada Diamantina é referencia no IDEB para a Bahia. A Dra. Eliane

Muricy, destacou sobre o enriquecedor trabalho apresentando na

Paraiba sobre a temática aqui apresentada. Passou a tratar sobre

Arranjos de Desenvolvimentos da Educação - ADEs que é a atuação

conjuntos dos Municípios territoriais em Educação. Informou sobre a

importância de uma Camara Técnica em Educação por parte do CIDCD.

Com a Palavra a Sra. Isa Bacelar, Secretária de Educação do Município

de Andarai e representante da UNDIME, ressaltou que é de suma

importância de fato A. criação da Camara Técnica por parte do CIDCD,

porém entende que é preciso uma discussão mais ampla sobre o

assunto para que possa ser convertido em resultados positivos para a

Educação da Chapada Diamantina. 0 Presidente do CIDCD determinou

que fosse aprofundado o estudo da criação da citada Camara Técnica e

que empenharia esforços, sobretudo com a disponibilização do corpo

técnico para avançar neste quesito, juntamente com os Secretários de

Educação dos Municípios Consorciados. Ressaltou também que a

criação da Camara Técnica poderá ser uma ferramenta para, inclusive,

adquirir equipamentos, merenda escolar de forma compartilhada. Com

a palavra a Secretária Executiva fez um resumo acerca da area de

atuação e ações em andamento no CIDCD. Ato continuo, a Secretaria

conferiu retorno das demandas pretéritas devidamente encaminhadas.

No tocante a BASE DA SAMU, restou acordado que sera instalada no

município de Seabra cuja construção ocorrerá no máximo em dois

meses. Outros municípios consorciados também deverão ser

contemplados em breve. Sobre as demandas voltadas ao INCRA,

comprova-se apoio a possibilidade de ser conferida uma carta de

anuncia nas areas de assentamentos em substituição do titulo da terra.
Como agdo A. COELBA, seta encaminhado p e-mail de cadar
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Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do
Circuito do Diamante da Chapada Diamantina -

CIDCD - Chapada Forte

Município que solicitou soluções todo material especifico conferido. As
PATRULHAS MECANIZADAS já estão disponíveis, considerando a
adequação das demandas. Reafirmou todas as propostas junto a
Secretarias e Ministérios em andamento e passíveis de resposta. 0
Presidente, apoiado pelos demais representantes dos Entes
Consorciados presentes, ressaltou a necessidade de na próxima

Assembleia tratar sobre a possibilidade de exclusão daqueles que não
participam efetivamente das articulações e políticas públicas
direcionadas a Chapada Diamantina. O Presidente apresentou sua

satisfação de ver que as contas do exercício de 2017, correspondente a

sua Gestão, foram aprovadas pelo TCM/BA. O Presidente franqueou a
palavra a então Diretora Executiva Sra. Ises Maria Ferreira Chaves, que

anunciou sua saida do CIDCD, Ises falou sobre o tempo que atuou no

CIDCD e da felicidade e desafios encontrados no decorrer do exercício

do seu mandato. Seguiu-se então a apreciação e homologação do

Diretor Executivo do CIDCD, o Presidente em cumprimento ao que

determina o Estatuto do CIDCD vigente (art. 26 Inciso XI), apresentou o

Sr. Arnaldo Gomes da Silva Filho como Diretor Executivo, a indicação

foi ratificada e homologada pela unanimidade dos Consorciados

presentes. Fraqueou a palavra para os Prefeitos presentes. Com a

palavra o Prefeito anfitrião, Haroldo Aguiar do Município de Ibicoara,

ratificou a felicidade de sediar esta Assembleia, agradeceu a presença

de todos e reafirmou seu compromisso com a unido dos Municípios e

com o CONSORCIO CHAPADA FORTE. E, por fim, o Sr. Presidente

declara que as deliberações tomadas observaram rigorosamente o

quõrum 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, determinando a mim, que servi como

secretária, 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
assinada pelos representantes dos Municípios Consorciados é parte

integrante t a presente Ata. A presente segue assinada por

mim, , Ises Maria Ferreira Chaves, Diretora

Executiva 'este CIDCD e o Sr. Presi. 'o Consórcio Chapada Forte,

como sinal de aprovação.

iiio,o •
Prefeito de Andarai

Presidente do CIDCD
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CONSÓRCIO

CHAPS FORTE

Consórcio Interrnunicipal de Desenvolvimento do
Circuito do Diamante da Chapado Diamantina

CIDCD - Chapada Forte

LISTA DE PRESENÇA DE REUNIÃO DO CONSÓRCIO CHAPADA FORTE, TENDO COMO PAUTA: AÇÕES DA SECRETAR
DE TURISMO DO ESTADO DA BAHIA PARA FOMENTO DO TURISMO NA CHAPADA DIAMANTINA, COM
PARTICIPAÇÃO DO !LUSTRE JOSÉ ALVES PEIXOTO JÚNIOR — SECRETARIO DE TURISMO DO ESTADO DA BAHL
INSTITUTO CHAPADA — ARRANJO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO —ADEs; 0 QUE OCORRER. DIA 22 [
SETEMBRO DE 2018

NOME Pr
,ciNtoó- • tviimacMo"-, , r y:

,'

JOÃO LUCIO PASSOS
CARNEIRO PRESIDENTE ANDARAI (..

frickii ihr .
ADENILTON DOS
SANTOS MEIRA VICE-PRESIDENTE MARCIONILIO

SOUZA 410 i
FABIO MIRANDA DE

OLIVEIRA
MEMBRO SEAB

EDVAL LUZ SILVA
MEMBRO ABAIRA

a4, et,
RICARDO DOS ANJOS

MASCAREN HAS MEMBRO iTABERABA

JOSE ROBERTO DOS
SANTOS OLIVEIRA MEMBRO IBITIARA

MARCOS SOUZA DA
MOTA MEMBRO LAJEDINHO

RICARDO OLIVEIRA
GUIMARAES MEMBRO PALMEIRAS

CLAUDIO MANOEL LUZ
SILVA MEMBRO MUCUGE

MARCOS AIRTON
ALVES DE ARAOJO MEMBRO LENCOIS

VALDES BRITO DE
SOUZA MEMBRO ITAITE

EDIMARIO GUILHERME
DE NOVAIS MEMBRO IRAQUARA

ANTONIO CARLOS
SILVA BASTOS MEMBRO IRAMAIA

JOÃO MACHADO
RIBEIRO MEMBRO BARRA DA ESTIVA

HAROLDO AGUIAR
MEMBRO IBICOARA

AURELIO FAGUNDES
DE SOUZA MEMBRO BONINAL

HELDER LOPES
CAMPOS MEMBRO BOA VISTA DO

TUPIM
GUILMA RITA DE

CASSIA GOTTSCHALL
DA SILVA SOARES

MEMBRO NOVA REDENÇÃO

cite-7
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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: AÇÕES DA SECRETARI
DE TURISMO DO ESTADO DA BAHIA PARA FOMENTO DO TURISMO NA CHAPADA DIAMANTINA, COM
PARTICIPAÇÃO DO !LUSTRE JOSÈ ALVES PEIXOTO JÚNIOR - SECRET/m[0 DE TURISMO DO ESTADO DA BANI
INSTITUTO CHAPADA - ARRANJO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -ADEs; 0 QUE OCORRER. DIA 22 C
SETEMBRO DE 2018

ELTER SILVA BASTOS
MEMBRO WAGNER

LEONARDO REBOUCAS
DOURADO LIMA MEMBRO MORRO DO CHAPÉU

EDWLSON OLIVEIRA
MARQUES MEMBRO PIATA

IVAN CLAUDIO ALMEIDA
MEMBRO IBIQUERA

IVICit adi° AP,L
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Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do
Circuito do Diamante da Chapada Diamantina

CIDCD - Chapada Forte

USIA DE PRESENÇA DE REUNIÃO DO CONSÓRCIO CHAPADA FORTE, TENDO COMO PAUTA: AÇÕES DA SECRETARI
DE TURISMO DO ESTADO DA BAHIA PARA FOMENTO DO TURISMO NA CHAPADA DIAMANTINA, COM
PARTICIPAÇÃO DO ILUSTRE JOSÉ ALVES PEIXOTO JÚNIOR — SECRETARIO DE TURISMO DO ESTADO DA BAHL
INSTITUTO CHAPADA — ARRANJO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO —ADEs; 0 QUE OCORRER. DIA 22 IL
SETEMBRO DE 2018

NOME"

JOSÉ ALVES PEIXOTO JÚNIOR
SECRETARIO DE TURISMO
DO ESTADO DA BAHIA

- lempubl

seompnr ised ap wto 0Jisi68u

SO1110=300 C4 soinpi op oppeo
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Tel: (75) 3023-7836 Email: consorclochapadaforte@gmaiLcom
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