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Ata n° 0018021 - Assembleia Geral Ordinária do Consórcio Público 
Intermunic pai de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da 
Chapada D amantina - CIDCD - CHAPADA FORTE, realizada no 
Município c Andaraí/BA, em 05 de janeiro de 2021, às 10 horas. 

Aos cinco di .s cio mês de janeiro de dois mil e vinte e um, às dez horas, 
na sede do C:msorcio Chapada Forte situado na Praça Aureliano Gondim, 
Centro, Município de Andaral. Foi dado início a assembleia ordinária 
onde se rruniram os Entes Públicos associados ao Consórcio 
Intermuniciyal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada 
Diamantina - CIDCD.- Chapada Forte, nos termos do Estatuto em vigor, 
atendendo Elital de convocação n. 05/2020 anteriormente publicado e 
encaminhad para os representantes legais dos Entes Consorciados, que 
figuram coso partes integrantes da presente Ata. Registrou-se, 
consoante lista nominal devidamente assinada que também segue como 
parte integr ite desta Ata, a presença dos Excelentíssimos Prefeitos e/ou 
representantes legalmente constituídos. Fizeram-se presentes o Sr. João 
Lúcio Passo Carneiro, Presidente do Consórcio; Sr. Wilson Paes 
Cardoso, PrCeito de Andaraí; Sr. Fabio Miranda de Oliveira, Prefeito de 
Seabra; Sr. .ntonio Mario Lima Silva, Prefeito de Lajedinho; Sra. Ana 
Olimpia Hor Medrado, Prefeita de Mueugê; Sra. Vanessa dos Anjos Teles 
Senna, Prefe-ta de Lençóis; Sr. Helder Lopes Campos, Prefeito de Boa 
Vista do Tur m; Sr. Ivan Soares, representante da Sra. Guilma Rita de 
Cassia Gottnall da Silva Soares, Prefeita de Nova Redenção; Sr. Elter 
Silva Bastos Prefeito de Wagner; Sr. Marcos Paulo Santos Azevedo, 
Prefeito de P•atã; Sr. Ivan Claudio de Almeida, Prefeito de Ibiquera; Sr. 
Ricardo dos Anjos Mascarenhas, Prefeito de Itaberaba; Sr. Ricardo 
Oliveira Guimarães, Prefeito de Palmeiras; Sra. Celeste Augusta Araujo 
Paiva, Prefei-a. de Boninal; Sr. Gilmadson Cruz de Melo, Prefeito de 
Ibicoara; Sr Walterson Ribeiro Coutinho, Prefeito de Iraquara; Sr. 
Zenildo Mato de Oliveira, Prefeito de Itaeté; Sr. Hermínio José Oliveira 
Mercês, Pref.( to de Marcionilio Souza; Sr. Nixon Duarte, Prefeito de Iaçu. 
Registrou-se ambém a presença do Presidente da Câmara de Vereadores 
de Andaraí 21r. Edgard Paes Coelho Neto, O Presidente cumprimentou 
todos os precientes, declarou aberto o ato em nome de Deus, informou 
que objetivat o otimizar te spo não seria realizada a prestação de contas 
da gestão ar-terior, tens em vista a atuação constante de todos os 
int jantes ro acomp hamento e fiscalização da gestão, mas colocou à f 
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Presidente 1 Helder Lopes Campos, Prefeito Municipal de Boa Vista 

Cardoso, Prefeito Municipal de Andara! e Vice 

do Tupim. ,z sim, nos termos do §10 do art. 27 do Estatuto Social, 
por aclama • o foi eleita à citada Chapa Única para o biênio de 2021- 
2022. O Pr: •idente eleito agradeceu a confiança de todos, disse que os 
desafios ser : • grandes, mas que com a união de todos será possível 

demonstrar para a Bahia, Brasil e Mundo o seu potencial da cadeia ! 

potencializa  • o desenvolvimento da Chapada, que está precisando 

1produtiva e ti • turismo da região. Comparou a sua atuação no consórcio 
como sendo função de um gerente, assim espera honrar o cargo fazendo 

: 

a diferença : Chapada Diamantina, ainda, destacou que seu amor por 
Andará 

1 

é m to grande e que assim também é pela Chapada Diamantina 
como um to. I, tendo a certeza de que, em conjunto com os prefeitos do 
consórcio, p de inovar e fazer com que a Chapada cresça. Chamou 
atenção par. • fato de que hoje com os avanços da tecnologia não pode a 

o nossa região ar desatualizada, por esse motivo é preciso andar de mãos 
dadas com . ecnologia, somente inovando será possível levar esperança 

apenas um Chapa, cuja composição é a seguinte: Presidente - 
Wilson Pa 

A VVV ii cotou:c:o 

41%, 

disposição 11 . 

orgulho po 

agradecendo 

do dia, ou 

Presidente . 

CHAPADA FORTE 

Circuito do 

do Edital 

Estatuto, r 

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do 
Circuito do Diamante da Chapada D 

CIDCD - Chapada Forte 

a análise a documentação pertinente. 
ter integrado e presidido o Consórcio Chapada Forte, 

a todos os integrantes pela parceria. Adentrando na pauta 
seja, eleição para os Cargos de Presidente e Vice 
o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do 
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!amante da Chapada Diamantina - CIDCD, nos termos 
Convocação n. 05/2020 c/c art. 27 e seguintes do 

crente ao biênio de 2021-2022, registrou a inscrição de 

para o coraç zI'o da população de cada município, será por meio da união 
dos municí •:. s, dando ênfase ao suprapartidarismo, que os objetivos 
serão alcanç : dos. Convocou cada prefeito a trazer na próxima reunião o 
seu deputad o para que seja possível fortalecer a atuação destes por meio 
de emendas para a região. Chamou atenção para a importância do 
sentimento • - pertencimento para o sucesso dos projetos almejados, já 
que é precis o amar e admirar a região da Chapada para trabalhar com 
afinco em p • 1 do bem comum, sentindo-se de fato pertencente a uma 
família, nes sentido, afirmou que está muito feliz em ver cada colega 
eleito, pois b i a certeza da contribuição de cada um nessa luta. Afirmou 
que sua mis o é grande junto ao Poder Executivo e seguirá na busca 
pelo avanço da região •ncansavelmente. Ato contínuo, destacou a 
importância a inclu o do município de Iaçú no consórcio Chapada 
For gis do presença do prefeito Sr. Nixon, o qual é agrónomo e 

t/ 
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esenvolve um trabalho maravilhoso com o ca s cia o 
icano, que acredita ser um dos caminhos promissores para 
ento da região da Chapada Diamantina. Sugeriu a criação 

dário regional para fortalecimento do turismo, a fim de 
ursos para investimentos de forma mais estratégica. 
importância da pavimentação asfáltica nos caminhos que 
rativos turísticos da Chapada, elegendo essa como a sua 
frente à presidência do consórcio, tendo em vista que já 

projeto nesse sentido, encaminhado via consórcio, em 
unto ao Governo do Estado da Bahia, sendo necessário 
. Falou da necessidade de alteração do Estatuto Social do 
apada Forte, a fim de que sejam criadas três diretorias 
trutura organizacional, sendo elas: Diretoria do Turismo, 
Cadeia Produtiva - Proteína animal e da Agricultura e a 
Infraestrutura; as quais devem ser dirigida por prefeitos 

Como terceiro projeto, levantou a pauta da Educação 
ênfase na formação de mão de obra especializada 

ara o desenvolvimento que buscamos. Colocou como meta 
e novos maquinários, bem como o investimento em canais 

do trabalho do consórcio e dos municípios, para que a 
chegue rápido em todos os canais da Chapada Diamantina. 
poio do Vice Presidente afirmando que juntos irão seguir 

s mesmos propósitos. Homenageou o Sr. João Lúcio, ex-
daraí e ex-presidente do Consórcio Chapada Forte, pela 

gestão e por ser exemplo de ética e honestidade. 
Sr. Edgard Paes, Presidente da Câmara de Vereadores de 

ser exemplo de Poder Legislativo, que com uma brilhante 
de recursos conseguiu devolver ao município a quantia de 

88. Os demais Prefeitos, ao fazer uso da palavra, 
as demandas dos Municípios Consorciados e reforçaram o 
esse nos resultados do projeto do asfalto que ligará os 
s pontos turísticos. Com a palavra a Sra. Ana Medrado, 
cugê, falou da importância do asfalto no percurso Mucugê 
ou atenção para a necessidade de licitações organizadas 

orciados com o objetivo de buscar preços mais atrativos 
ipios através da compra compartilhada de bens e serviços, 

ou a necessidade de criação de uma tabela de salários para 
e saúde que seja utilizada como parâmetro na região, a fim 
om a m utenção e contratação de profissionais. Com a 
. Cele e, prefeita de Boninal, falou da importância do 

.17er. 
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rcurso Boninal - Mucugê. Com a palavra a 
ta de Lençóis, frisou a importância do asfalto no percurso 
Cachoeira do Mosquito, trecho de 13 km no total. Com a 
. Ricardo Mascarenhas, prefeito de Itaberaba, falou da 
da aquisição de uma Usina Móvel de Asfalto, pois em seu 

mais de 120 ruas a serem calçadas e no seu ponto de vista 
tem menor custo do que os paralelos, assim sugere que o 
se em um caminho para adquirir o equipamento que custa 
ente seiscentos mil reais, para que os municípios 
possam revezar a utilização do maquinário, sugeriu que o 
a responsável pela aquisição dos insumos que forem 
com o objetivo de comprar em maior quantidade para 
ustos, ainda, na oportunidade, mencionou a proximidade 
ara a presidência da União dos Prefeitos da Bahia - UPB, 
nome à disposição para concorrer como representante da 

e que possamos assumir protagonismo dentro da UPB. Com 
ice-Presidente eleito, Sr. Helder Lopes, agradeceu o convite 
a chapa, ainda, opinou sobre a pauta da compra do 
Usina Móvel de Asfalto, sugerindo que os municípios se 

ara efetuar a compra dos equipamentos de maneira 
observando o coeficiente do FPM e ICMS, e/ou índice 
corroborou quanto a importância da efetiva atuação de 
antes do consórcio de forma suprapartidária na lutas pelo 

nto da Chapada, considerando que o foco comum é defender 
de seus municípios. O Presidente eleito, Sr. Wilson Cardoso, 
a sugerindo a votação imediata da compra do equipamento 
e Asfalto, destacando a necessidade de criação dos critérios 

momento oportuno, a exemplo da definição do valor que 
or cada município, adiantou que visualiza a possibilidade 
unicípio assuma despesas proporcionais à sua respectiva 

nómica, frisando que quando da composição do custo de 
ser observadas as despesas com operador e transporte do 
até o município, considerando ser de extrema importância 
ilidade do equipamento e consequente redução de gastos. 
nuo colocou em votação autorização para alteração do 
consórcio Chapada Forte, a fim de que sejam criadas 
rias visando modernizar a estrutura organizacional, 
Diretoria do Turismo, a Diretoria da Cadeia Produtiva 

de Infrae tura, ainda, colocou em votação a inclusão 
de I no rol de consorciados do Consórcio Chapada 
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cação do Secretário Executivo do Consó 
soa do Sr. João Alberto de Souza. Com a palavra o Sr. 
representante da Sra. Guilma, Prefeita de Nova Redenção, 
a opinião desfavorável à compra imediata do equipamento, 
que o ano de 2021 é incerto para os municípios em relação 

to de recursos, sendo mais seguro aguardar emendas ou 
viabilizem a aquisição. Ainda, lembrou da importância de 
hado projeto da Universidade da Chapada Diamantina, e 

mportáncia da união dos prefeitos consorciados junto as 
PB, tendo em vista que eleger um representante da região 
de todos. Com a palavra o Sr. Fábio, Prefeito de Seabra, 

almente não é fácil custear os insumos necessários à 
asfáltica, mas é necessário se organizar para criar 

ue viabilizem a efetivação dessas obras, na prática, em seu 
liza insumos adquirido através de licitações e o próprio 
a execução da obra de forma direta, já que são necessários 
nários, eliminando assim gastos com lucro de empresas e 
, a obra fica em média 50% mais barata. Com a palavra, Sr. 

Prefeito de Piatã, chamou atenção para a importância da 
rídica no consórcio, pois muitas são as dúvidas que surgem 
anda sobre a legalidade dos atos. Com a palavra o Sr. 
o, Prefeito de Lajedinho, sugeriu a aquisição de uma 
a perfuração de poços, sendo essa uma das principais 
seu município, lembrou da pauta do aterro sanitário que 

uito cobrado pelo Ministério Público e precisa ser pensada 
unta no consórcio. Com a palavra o Sr. Ivan, da cidade de 
rçou a importância de estudar melhor a viabilidade de cada 
stear a sua participação na aquisição da usina móvel 
oportunidade frisou o seu desejo de participar ativamente 
inclusive de forma apartidária. Com a palavra o Sr. Elter, 
Wagner, disse que o aterro sanitário deve ser pensado de 
ta tendo em vista que é uma demanda de todos, devendo 
da a possibilidade da contratação de uma assessoria 
a palavra o Sr. Nixon, Prefeito da cidade de Iaçu, agradeceu 

ingressar no consórcio e se colocou à disposição para 
o avanço da região. Aberta a votação, restou aprovada 

o a criação das novas diretorias - Diretoria do Turismo, 
Cadeia Pr íiva e Diretoria de Infraestrutura. Em ato 
tou ovada por aclamação a inclusão do município de 

bro do Consórcio Chapada Forte. Em ato contínuo, ,_. 
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Andarei- Bahia restou aprovada por aclamação a nomeação do Secretár o tacecutivo 
do Consórcio Chapada Porte Sr. João Alberto de Souza. Acordou-se 
por unanimidade, que a Lista de Presença devidamente assinada pelos 
representantes dos Municípios Consorciados é parte integrante da 
p sente Ataç  Esta Ata segue assinada por mim, 
00-dbk.c\ito 47“1"iltk Paula dos Santos Pimentel, Diretora 
Executiva ad hoc deste CIDCD, o Sr. JOÃO LUCIO PASSOS CARNEIRO 
Presidente do Consórcio Chapada Forte pra tempore e o Sr. WILSON 
PAES CARDOSO, Presidente eleito e empossado do Consórcio Chapada 
Forte, como sinal de aprovação 

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do 
Circuito do Diamante da Chapado Di 

CIDCD - Chapado Forte 

o 
Ex-Prefeito de Andaraí/BA 

Presidente do CIDCD pra tempore 

WILSON PAES CARDOSO 

Prefeito de Andaraí/BA 

Presidente do CIDCD eleito 

CARTÓRIO DE REGISTRO 
CIVIL DE PESSOAS JURÍDICAS 

Protocolo sol, n° '355 ors 31 rf 
registrado no li.ro n° 

42.-

RegistrodelmáveiseHipotecasdeAarll 
Caren CarolineeleOliveira Leit 

Ofinala Substituta 

RO 

Página 6 de 6 
Praça Aureliano Gondim, 1° Andar, Centro, Andarai/BA, Cep n. 46.830-000 

CNP.7 n. 18.810.874/0001-70 



o &cio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do 
Diamante da Chapado 

Diamantina—los Docume,----Ts\ 

aba> - Chapada Forte Cartório de Titu n 

Registro Civii de Pess. Jurídicas 

LISTA DE PRESENÇA DE ASSE1 BLEIA GERAL ORDINÁRIA, 05 de janeiro de 2021 - An 
Presidência e Vice Presidênc* ara Biênio 2021 - 2022. 

JOÃO LÚCIO PASSOS 
CARNEIRO 

.1 it 

Andara! 

i 

11 .._._ 

PRESIDENTE 2019- 
2020 jik 16;ü) 

EDVAL LUZ SILVA Abafra MEMBRO 

WILSON PAES CARDOSO Andara' 
ME • 

--
\ank 

JOÃO MACHADO RIBEIRO Barra da Estiva 
MEMBRO 

HELDER LOPES CAMPOS Boa Vista do Tupim 
MEMBRO 

if
CELESTE AUGUSTA ARAUJ e 

PAIVA Boninal 
MEMBRO 

e-
e 

, 
...- 

GILMADSON CRUZ DE MEL' Ibicoara
MEMBRO 

x,

IVAN CLAUDIO DE ALMEID Ibiquera 
MEMBRO 

WILSON DOS SANTOS SOU Ibitiara 
MEMBRO 

WALTERSON RIBEIRO 
COUTINHO Iraquara 

MEMBRO 

» 
RICAFtDO DOS ANJOS 

MASCARENHAS Itaberaba 
MEMBRO ir 

I 

ZENILDO MATOS DE 
OLIVEIRA Itaetê 

MEMBRO 

ANTONIO MÁRIO LIMA 
SILVA Lajedinho 

MEMBRO • Ifr 

VANESSA DOS ANJOS TELES 
SENNA Lençóis 

MEMBRO 

HERMÍNIO JOSÉ OLIVEIRA 
MERCÊS Marcionflio Souza 

MEMBRO 

ANA OLIMPIA HORA 
MEDRADO Mucugil 

MEMBRO 

\._ ----e 
GUILMA RITA DE CASSIA 
GOTTSCHALL DA SILVA 

SOARES 
Nova Redação 

MEMBRO 

-•driell 

RICARDO OLIVEIRA 
GUIMARÃES Palmeiras 

MEMBRO 

is / 
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MARCOS PAULO SANTOS 

AZEVEDO 
Platá 

MEMBRO il 
, 

/ 
FABIO MIRANDA DE 

OLIVEIRA 
Seabra 

MEMBRO

, 

ELTER SILVA BASTOS. Wagner 
MEMBRO 

ilAss\ 
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Consórcio Interrnunicipal de Desenvolvimento do Circuito 
do Diamante da Chapado Diamantina - abo - Chapada 

Forte 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. 05/2020. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ELEIÇÃO 
DE PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO 
CONSÓRCIO INTERIKUNIC/PAL DE 
DESENVOLVIMENTO DO CIRCUITO DO 
DIAMANTE DA CHAPADA DIAMANTINA - 
CIDCD, PARA O BIÊNIO DE 2021-2022. 

O PRES ENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNIC/PAL DE DESENVOLVIMENTO 
DO CIRC O DO DIAMANTE DA CHAPADA DIAMANTINA - CIDCD, no uso de 
suas atn nições legais previstas na Constituição Federal, Inc. II, IV e V do art. 17, 
Inc. I do . 18, art. 27 e seguintes do Estatuto Social, resolve tomar público e 
CONVOC os Municípios Consorciados, devidamente representados, para 
participa da eleição para os Cargos de Presidente e Vice-Presidente deste CIDCD 
(Biênio 2 aS.1-2022), para o dia 05 de janeiro de 2021 as 10h0Omin, a ser realizada na sede c Consórcio Chapada Forte, situada na Praça Aureliano Oondirn, S/N", 
Centro„A darai - BA, em consontãncia com as seguintes normas. 

I - O r uerirnento para inscrição e registro de Chapa para composição dos 
Cargos d Presidente e Vice-Presidente do CIDCD poderá ser apresentado junto a 
Secreta Executiva do Consórcio até às 8h e 30min (oito horas e trinta minutos) do dia O de janeiro de 2021 e deverá, sob pena de indeferimento, conter o 
seguinte: 

1.1 Rela 
dois Carg 

1.2 Assi 

inscrição 

2 - Será t 
junto a S 

contenha 
requis* 

o nominal dos candidatos com literal e claro direcionamento para os 
disponíveis (Presidente, Vice); e 

ura dos dois candidatos no mesmo e único requerimento para 
egistro de Chapa. 

bem automaticamente indeferido o último requerimento apresentado 
retaria Executiva do CIDCD para inscrição e registro de Chapa que 
orne de Prefeito (a) inscrito (a) em outra Chapa que preencha os 

vistos no item 1 deste Edital, como forma de garantir tratamento 

Praça Aurellano Bandim. sin.. Centro. Andara1/8A, Cep n. 46.830-000 
CNN7 n. 18.810.874/0001-70 

chapadaforteeaman.com 
Telefone: 75-3023-7768 

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: TXKDOXYB5/XCMRKYWMTDIW 

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente. 
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te-

is0M5Mi 

uma Ch 

3 - O p 
será sec 

3.1 Em 
acerca d 

4 - O pr 
Consorci 
obtiver n 

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

Forte 

entre os Entes Consorciados tendo em vista que a inscrição em mais de 
pa ensejaria vantagem indevida. 

o e horário para inscrição de Chapas são improrrogáveis e a votação 
a, salvo na hipótese de eleição mediante aclamação. 

so de apresentação de Chapa única poderá a Assembleia deliberar 
possibilidade da eleição ocorrer mediante aclamação. 

so eleitoral só poderá ser realizado com a presença de 3/5 dos Entes 
dos aptos a votar e ser votado, e será considerada eleita a Chapa que 
mínimo 2/3 dos votos válidos. 

4.1 - Ca -c nenhuma das Chapas alcance os 2/3 dos votos previstos no capar do 
item 4, alizar-se-á segundo turno da eleição sendo considerado eleita a Chapa 
que obtiv - metade mais um dos votos válidos. 

5 - Os 

Contrato 
impedido 

6 - Pode 
impront 

protocolo 
fundame 

ntes Consorciados inadimplentes com suas obrigações previstas em 
de Programa e/ou Estatuto Social e/ou Contrato de Rateio ficará° 
de votar e ser votado. 

ser apresentada impugnação a qualquer item deste edital no prazo 
ave! de 24 (vinte e quatro) horas a contar da sua publicação, mediante 

na Secretaria Executiva do CIDCD de petição devidamente 
tada. 

7 - A apu ção será realizada, o resultado será proclamado e a posse dos eleitos 
ocorrerá i ediatamente. 

CUMPRA-
REGISTE 
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E. 

-SE. 
•SE. 

ANDA RAI. bA, 22 de deumbro de 2020 

Praça 

CUEIRO 
Presidente do CIDCD 

Gonctint. s/n°. Centro, Andarei/BA, Cep n. 46.830-030 
CNP.7 n. 18.810.894/0001-70 

e-mail: ehopodaforteekmail.corn 
Telefone: 75-3023-7768 
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