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MENSAGEM DO PRESIDENTE

Em 2015 os municípios brasileiros passaram por grandes 
dificuldades devido à queda na arrecadação e diminuição dos repasses do 
governo federal, isso afetou principalmente os menores, como os do 
Território Bacia do Jacuípe, mas também foi um ano importante para 
consolidação de políticas territoriais e dos Consórcios Públicos para 
auxiliar os municípios no desenvolvimento de ações coletivas e 
individuais, driblando as dificuldades.

Através de parcerias com o Governo Federal e Estadual, trouxemos mais capacidade de 
armazenamento de água e subsídios para aumento da produção da agricultura familiar no Território 
através do Projeto 2ª Água, uma das nossas principais ações desenvolvidas durante o ano, também 
promovemos trabalhos importantes para o esporte através da Copa Jacuípe de Futebol, e na cultura 
coma realização do 1º Festival de Música e Cultura popular Canto do Jacuípe.

Entretanto, não paramos por ai, de modo que ampliamos de forma estratégica as ações do 
Consórcio Jacuípe, buscando sempre apoiar o desenvolvimento do Território a partir das necessidades e 
demandas existentes, em parceria com os municípios e CODETER – Conselho Territorial de 
Desenvolvimento Sustentável do Território Bacia do Jacuípe, a exemplo dos convênios firmados com a 
SDR – Secretaria de Desenvolvimento Rural, CAR – Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional e CDA 
– Coordenação de Desenvolvimento Agrário no âmbito da Inspeção Municipal – SIM/SUASA e Titulação 
Fundiária, respectivamente.

Esses e tantos outros projetos foram possíveis graças à união dos 16 municípios que depositam 
confiança no Consórcio Jacuípe, logo que somos uma ferramenta para auxílio nas ações da gestão 
pública, e acreditamos que com o coletivo unido conseguiremos mais projetos e trabalhos exitosos em 
nosso Território para gerar a convivência com o semiárido a partir do desenvolvimento econômico, 
sustentável e social.

Eliezer Costa de Oliveira
Presidente Consórcio Jacuípe
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EDITORIAL

EIXO EXTRUTURANTE

PROJETO 2ª ÁGUA: ÁGUA PARA QUEM 
PRECISA. FELICIDADE QUE SE ACUMULA!

INCLUSÃO SOCIAL E AFIRMAÇÃO DE DIREITOS

O Consórcio Público de Desenvolvimento 
Sustentável do Território Bacia do Jacuípe foi 
fundado em 14 de outubro de 2011, com base na Lei 
Federal 11.107, após um longo processo de 
articulação para o desenvolvimento de política 
territorial nos municípios desse Território.

A instituição é gerida pela diretoria em 
exercício do biênio 2015 a 2016, tendo como 
presidente o prefeito de Quixabeira, Eliezer Costa 
de Oliveira e os conselheiros de administração 
Paulo José Ferreira, prefeito de Várzea do Poço e 
Pedro Lima Neto, prefeito de Baixa Grande, além 
do secretário executivo Valcyr Almeida Rios e o 
diretor de projetos Wanderley Silva Gomes.

O Consórcio Jacuípe desenvolve diversas 
ações e presta serviços públicos com o objetivo de 
melhorar a vida dos homens e mulheres do campo e 
da cidade que vivem nos 16 municípios 
consorciados do Território Bacia do Jacuípe: Baixa 
Grande, Capela do Alto Alegre, Ipirá, Mairi, Gavião,  

Pé de Serra, São José do Jacuípe, Serra Preta, 
Várzea da Roça, Várzea do Poço, Nova Fátima, 
Pintadas, Quixabeira, Riachão do Jacuípe, 
Serrolândia e Capim Grosso. Localizados no 
semiárido baiano, esses convivem com problemas 
inerentes, como pouco dinamismo econômico, 
déficits acumulados de serviços públicos 
oferecidos, são municípios com baixa capacidade 
de investimento, dependentes de repasses 
constitucionais de outras esferas de governo.

Neste contexto, o Consórcio Jacuípe, vem 
desenvolvendo ações para combater os déficits 
históricos que impedem ou dificultam o 
desenvolvimento regional, através de projetos de 
apoio à agricultura familiar, desenvolvimento 
econômico, esporte, cultura e melhoramento da 
infraestrutura dos municípios consorciados, a 
partir dos eixos estruturantes, áreas temáticas, 
programas e objetivos, definidos no Plano 
Plurianual Territorial Participativo – PPATP.

Melhorar as condições de vida das famílias 
do semiárido, promovendo o desenvolvimento 
sustentável e o fortalecimento da cidadania.  São 
com estes objetivos que o Projeto 2ª Água, 

executado pelo Consórcio Jacuípe e coordenado 
pela FATRES - Fundação de Apoio à Agricultura 
Familiar do Semiárido da Bahia, está trabalhando 
nos municípios de Quixabeira, Mairi, Capela do 
Alto Alegre, Pintadas, Várzea do Poço, Ipirá e 
Baixa Grande.

A iniciativa visa a construção de 
tecnologias sociais de armazenamento de água 
para produção de alimentos, como Cisternas 
Calçadão com capacidade de 52.000 (cinquenta e 
dois mil) litros de água, Barreiros de Trincheira 
Familiares que armazenam aproximadamente 
500.000 (quinhentos mil) litros de água e 
Barragens Subterrâneas. Essas tecnologias, estão 
possibilitando o desenvolvimento da agricultura 
familiar na região de forma sustentável, 
possibilitando mais dignidade e qualidade de vida 
para as famílias do Território Bacia do Jacuípe. 

ÁREA TEMÁTICA.....................................................DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PROGRAMA...........................................................PROTEÇÃO SOCIAL
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Em 2015 foram construídas 54 barragens 
subterrâneas, 661 cisternas calçadão e 1.292 
barreiros trincheira familiar, totalizando 2.013 

Um dos destaques do Projeto 2ª Água são os 
caráteres produtivos entregues junto as 
tecnologias sociais, os quais foram desenvolvidos 
pela equipe do Consórcio Jacuípe e são ofertados as 
famílias, onde os beneficiários da tecnologia social 
barreiro trincheira recebem um kit de R$ 1.000,00 
(mil reais), já os beneficiários das tecnologias 
sociais cisterna calçadão e barragem subterrânea 
recebem um kit de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos 
reais).

Foram implantados em 2015 ao todo 615 kits 
de ovinos, com 2.652 animais entregues, 43 kits de 
caprinos somando 172 animais entregues, 23 kits de 
apicultura, 135 kits de apriscos, 180 kits de 
bombeamento, 365 kits de aves e 181 kits de  

Além de receber uma cisterna calçadão ou 
barreiro de trincheira familiar e um kit produtivo, 
as famílias beneficiárias do Projeto 2ª Água, 
também são  contempladas  com mui tos 
conhecimentos passados através de duas 
capacitações: GAPA (Gestão da Água para a 
Produção de Alimentos) e SISMA (Sistema 
Simplificado de Manejo de Água para a Produção).

A primeira capacitação que eles participam 
é o GAPA ministrada pelos (as) técnicos (as) do 
Projeto, sendo abordadas temáticas como 
cidadania, segurança alimentar, agroecologia, 

tecnologias sociais entregues as famílias, que 
somadas armazenam mais de 683.372.000 litros 
de água.

hortaliça. Em função do acompanhamento 
técnico e orientado que é dado durante a 
implantação do projeto, os kits do Consórcio 
Jacuípe vêm se tornando referência para outras 
instituições, consórcios e especialmente para o 
Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), 
quem tem acompanhado in loco esta experiência 
com objetivo de expandi-la para outras regiões do 
país.

À agricultora Ednalva Lima de Várzea do 
Poço, recebeu uma cisterna calçadão e um kit de 
hortaliça, ela comemora a segurança hídrica que 
conquistou.

“Ficamos muito felizes, porque temos 
uma maior quantidade de água e aqui no 
município a gente precisava muito, nos sentimos 
mais seguros porque não vai faltar água por um 
bom tempo para nosso plantio e para nossos 
animais, tanto para nosso consumo como para a 
gente vender”. Destacou ela.

meio ambiente, convivência com o semiárido e o 
manejo da água, além de instruções de utilização 
das tecnologias.

Na segunda etapa os agricultores participam do 
SISMA, que visa trabalhar técnicas simples que 
possibilitam as famílias o uso racional da água, 
para produção de alimentos, com base nas 
condições socioculturais e climáticas da região, 
para iniciar ou aprimorar a produção familiar 
desenvolvida na sua unidade de produção 
agrícola.
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CARÁTERES PRODUTIVOS DO PROJETO 
2ª ÁGUA DO CONSÓRCIO JACUÍPE É 
REFERÊNCIA PARA O MINISTÉRIO DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL E COMBATE À 
FOME - MDS

FAMÍLIAS RECEBEM CAPACITAÇÃO EM GAPA E SISMA



Ao todo foram ministrados em 2015 quarenta 
capacitações para aproximadamente 1.200 
beneficiários, como o agricultor Antônio Carlos, da 
comunidade de Pé do Morro, município de Várzea 
do Poço. 

“Esses cursos são muito importantes, 
porque com esse aprendizado posso melhorar a 
minha atividade no campo e prosperar melhorando 
a minha renda com a minha família”, afirmou 
Antônio.  
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CONSÓRCIO JACUÍPE APRESENTA FERRAMENTAS PARA CRIAÇÃO DO CONSÓRCIO DE 
SAÚDE A PREFEITURAS DA REGIÃO

COPA JACUÍPE PROMOVE A INTEGRAÇÃO 
TERRITORIAL ATRAVÉS DO ESPORTE

ÁREA TEMÁTICA.............................................................................SAÚDE
PROGRAMA............................................................................MAIS SAÚDE

ÁREA TEMÁTICA...............................................................ESPORTE E LAZER
PROGRAMA.........................................................................MAIS ESPORTE

No dia 17 de abril de 2015, foi realizada uma 
reunião sobre o Consórcio de Saúde que o Governo 
da Bahia pretende criar, com o tema: Saúde mais 
perto de você.

O evento organizado pelo Consórcio Jacuípe, 
foi realizado no salão da AABB de Mairi, com a 
participação dos prefeitos do Território de 
Identidade da Bacia do Jacuípe e de alguns 
municípios circunvizinhos.

Na oportunidade prefeitos e secretários de

Um dos maiores eventos esportivos do sertão 
baiano, movimentou o Território de Identidade 
Bacia do Jacuípe através do futebol. A primeira 
edição da Copa Jacuípe de Futebol sub-20, teve a 
participação de 16 seleções de 15 municípios e 
mobilizou os mais diversos setores sociais e 
econômicos do território, integrando através do 
esporte as cidades envolvidas. 

A competição foi uma realização do 
Consórcio Jacuípe, com o apoio da SUDESB 
(Superintendência de Desportos do Estado da 
Bahia) e das prefeituras consorciadas.

saúde estiveram presentes, discutindo a  
implantação do Consórcio de Saúde no território, 
tendo em vista a implantação da policlínica de 
saúde e demais ações estratégicas para a área, 
considera uma das mais críticas pelos gestores 
atualmente. 

O Consórcio de Saúde é uma iniciativa 
autônoma de municípios circunvizinhos, 
associados para gerir e prover, conjuntamente, 
serviços de saúde à população, otimizando e 
racionalizando o uso de recursos públicos.

O certame iniciou no dia 31 de maio e 
finalizou em 9 de junho de 2015, e contou com a 
participação de mais de 400 atletas inscritos. 
Foram ao todo 55 partidas, uma média de público  



acima de 400pagantes por jogo e 2,7 gols por 
partida, além de uma grande cobertura dos 
veículos de comunicação de alcance regional e 
estadual. A final da copa foi disputada entre as  
seleções de Quixabeira e Riachão do Jacuípe. 
Riachão perdeu o primeiro jogo em casa, mas 
empatou no segundo e a decisão ficou nos pênaltis 
onde Quixabeira perde de 3 a 1 consagrando a 
seleção de Riachão a primeira campeã da Copa 
Jacuípe de Futebol sub-20.

Durante a VI Feira da Agricultura Familiar e 
Economia Solidária - FEBAFES, que aconteceu no 
Parque de Exposições em Salvador, foi realizado um 
evento no dia 1º de dezembro, para as assinaturas 
de dois importantes convênios entre o Consórcio 
Jacuípe e a Secretaria de Desenvolvimento Rural - 
SDR.  

Os convênios assinados pelo presidente do 
Consórcio Jacuípe, Eliezer Costa e por Jerônimo 
Rodrigues secretário da SDR, têm como objetivo a 
regularização fundiária de propriedades rurais e 
instalação do Serviço de Inspeção Municipal e do 
Sistema Unificado de Atenção à Sanidade 
Agropecuária - SIM/SUASA que irão beneficiar 
milhares de pessoas do Território de Identidade 
Bacia do Jacuípe.

O convênio de regularização fundiária trata-
se de um termo de cooperação técnica por meio da 

RELATÓRIO ANUAL 
DE ATIVIDADES 2015 07

Além da premiação em dinheiro e do 
troféu, a equipe vencedora ganhou mais um 
prêmio, um amistoso no Estádio Pituaçu em 
Salvador, contra a equipe do Vitória Sub-17. No 
jogo o Vitória acabou levando a melhor, vencendo 
por 3 a 1. Mas essa atividade foi mais uma ação 
exitosa para o Território de Identidade, onde se 
concretizou a primeira Copa organizada pelo 
Consórcio Jacuípe.

Coordenação de Desenvolvimento Agrário (CDA), 
onde no Território Bacia do Jacuípe serão 5 mil 
titulações de imóveis rurais, que possibilitarão as 
famílias beneficiadas, acesso a diversas políticas 
públicas, como o crédito rural.  Essa iniciativa 
será iniciada em 2016 e serão realizados os 
cadastros literal e gráfico (georreferenciamento) 
de agricultores familiares, em terras públicas 
estaduais, rurais e devolutas, com área de até 100 
hectares, de forma individual, pela modalidade 
de alienação gratuita. 

O outro convênio assinado, tem como 
objetivo a implantação do SIM/SUASA, que será 
desenvolvido por meio da Companhia de 
Desenvolvimento e Ação Regional (CAR) e tem 
como  finalidade a regulamentação de produtos 
de origem animal e proporcionará a instalação de 
novas agroindústrias, além do suporte para que 
alcancem mercados regionais. Para o presidente 

EIXO EXTRUTURANTE

CONSÓRCIO JACUÍPE ASSINA CONVÊNIOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E INSPEÇÃO 
SANITÁRIA COM O GOVERNO DO ESTADO

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INFRAESTRUTURA 
PARA O DESENVOLVIMENTO

ÁREA TEMÁTICA.........................AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PROGRAMA...................................DESENVOLVIMENTO COM SUSTENTABILIDADE



do Consórcio Jacuípe, Eliezer Costa, esses dois 
convênios proporcionarão grande desenvolvimento 
da agricultura familiar do Território.

“O SIM/SUASA vai  nos dar o direito de 
comercializar legalmente os produtos da 

Durante os dias 12 e 13 de dezembro, a 
cidade de Pintadas foi palco de um dos maiores 
festivais de música e cultura popular do interior 
baiano, o 1º festival Canto do Jacuípe, foi uma 
amostra da musicalidade e pluralidade cultural do 
território de identidade que leva o seu nome. A 
iniciativa foi uma realização do Consórcio Jacuípe, 
em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado 
da Bahia.

Além da música, o Festival também contou 
com uma feira de economia solidária, onde foram 
comercializados diversos produtos dos grupos 
produtivos do Território, e aconteceu um fórum 
cultural que teve como principal objetivo, a 
discussão sobre os Sistemas Municipais de Cultura e 
os desafios da gestão cultural, o qual teve a 
participação de gestores públicos, artistas, 
produtores culturais e do secretário estadual de 
cultura Jorge Portugal, que celebrou o sucesso da 
primeira ação desenvolvida em parceria com um 
consórcio público e segundo ele essa é apenas a 
primeira de muitas.
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agricultura familiar como o mel, a galinha caipira 
e derivados do leite. Já a titulação fundiária irá 
beneficiar 5 mil famílias, possibilitando que essas 
possam acessar diversos projetos para melhorar 
suas propriedades, produzir mais e se fixar no 
campo”, disse Eliezer.   

“Fazer essa ação com um consórcio era um 
sonho muito grande alimentado até por outros 
secretários, mas nós tivemos a felicidade de 
efetivá-lo e que sirva de exemplo e parâmetro 
para a gente fazer outras ações com outros 
consórcios”. Disse o secretário Jorge Portugal.

O festival foi um espaço de fomento e 
valorização das criações e produções artísticas da 
microrregião, promovendo e incentivando a boa 
música através de canções inéditas além de 
desenvolver a cultura musical, revelar talentos, 
valorizar artistas dos mais variados ritmos e 
estilos, como instrumentistas, compositores e 
interpretes. 

E como toda competição deve-se ter um 
vencedor ou vencedora, a jovem cantora do 
município de Nova Fátima Hiolany Carneiro, com 
a canção “Filha do Sertão” foi a campeã da 1ª 
edição do Canto do Jacuípe. O 2º lugar ficou com 
Jordan do município de Serrolândia e o 3º com 
Guigo de Várzea do Poço. 

1º FESTIVAL CANTO DO JACUÍPE CELEBROU A DIVERSIDADE CULTURAL DOS FILHOS E 
FILHAS DO SERTÃO

ÁREA TEMÁTICA...........................................................CULTURA E TURISMO
PROGRAMA........................................................................CULTURA VIVA
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CONSÓRCIO JACUÍPE RECEBE MÁQUINAS DO ANTIGO DERBA

Em 2015 o Consórcio Jacuípe firmou um 
termo de cooperação técnica com o governo 
estadual para transferência de equipamentos e 
pessoal do antigo DERBA (Departamento de 
Infraestrutura de Transportes da Bahia), para o 
desenvolvimento da manutenção de parte das 
estradas do Território.

Na ocasião foram passados equipamentos 
com uma usina de asfalto, quatro caminhões, duas 
pás carregadeiras de pneu, um distribuidor de 
agregados, duas motos niveladoras, dois rolos 
compactador, um trator de esteira, uma retro 
escavadeira e uma carregadeira compacta. 

O Governador Rui afirmou: 
“Estamos implantando um novo padrão de 

gestão, com ferramentas inovadoras, transferindo 
aos consórcios equipamentos e funcionários para 

 para que possam ser feitas obras nos municípios, 
como a manutenção de estradas entre 10 km e 50 
km de extensão a um custo menor. Estamos 
aliando a maior capacidade do Estado nos 
recursos necessários com a capilaridade dos 
municípios”.

Em contrapartida os municípios irão 
viabilizar os custos operacionais e a pavimentação 
de estradas estaduais, ligações com rodovias 
federais e estradas em revestimento primário. 

“Essas máquinas irão aumentar a 
capacidade dos municípios, realizar suas obras de 
infraestrutura. Agora precisamos replanejar a 
receita municipal e buscar recursos para termos 
condições de trabalhar, através de convênios com 
o governo estadual e federal ”. Afirmou o 
presidente do Consórcio Jacuípe Eliezer. 

PATRULHA MECANIZADA APOIA INFRAESTRUTURA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS

ÁREA TEMÁTICA.........................................INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE
PROGRAMA.........................................................INTEGRAÇÃO TERRITORIAL

O Consórcio Jacuípe recebeu, um conjunto de 
máquinas do Governo da Bahia, para atuar nas ações 
de enfrentamento as estiagens e nomelhoramento da 
infraestrutura dos 16 municípios consorciados. O 
conjunto de equipamentos é formado por uma 
escavadeira hidráulica, um trator de esteira, uma 
retroescavadeira, uma pá carregadeira e um 

 caminhão basculante (caçamba).

E s s a s  m á q u i n a s  s ã o  u t i l i z a d a s 
principalmente nas escavações de cascalho para 
manutenção de estradas vicinais e limpezas de 
aguadas. Somadas foram mais de 380 horas 
trabalhadas durante o ano de 2015. 



O Consórcio Jacuípe, recebeu em setembro 
de 2015 três veículos entregues pelo governador do 
estado da Bahia, Rui Costa em um ato realizado na 
cidade de Riachão do Jacuípe.

A contemplação destes veículos, veio 
através do Programa de Infraestrutura (Proinf) da 
Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), que 
entregou mais 12 veículos à secretarias de 
agricultura de parte dos municípios do Território e 
instituições que atuam no âmbito territorial, como 
o CODETER Bacia do Jacuípe. Para Eliezer Costa, 
prefeito de Quixabeira e presidente do consórcio
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Jacuípe, estas conquistas são graças a muitos 
anos de lutas da sociedade civil e do poder 
público.

“Iniciei a participar das discussões 
políticas do Território ainda quando era liderança 
sindical, e agora sou prefeito e estou vendo 
chegar as primeiras conquistas de uma luta, por 
acreditar”. Disse Eliezer.

Na ocasião também foram entregues 
títulos de terra para 255 agricultores e 
agricultoras da região e realizada à assinatura da 
ordem de serviço para a implantação de 3.200 
novas cisternas no Território.

Em um segundo momento do dia, foi 
inaugurado o Serviço Territorial de Apoio à 
Agricultura Familiar (SETAF), órgão que será 
responsável por articular e integrar as diversas 
políticas públicas para a agricultura familiar na 
Bacia do Jacuípe. A unidade vai contar com 
equipes técnicas da CAR, da Coordenação de 
D e s e n v o l v i m e n t o  A g r á r i o  ( C D A ) ,  d a 
Superintendência Baiana de Assistência Técnica e 
Extensão Rural (BAHIATER) e demais órgãos que 
integram a SDR.

Como a construção da política de 
desenvolvimento territorial é baseada nas ações 
do coletivo, o Consórcio Jacuípe desenvolve 
periodicamente assembléias para dialogar com 
prefeitos (as) e secretários (as) sobre os trabalhos 
a serem desenvolvidos nos 16 municípios 
consorciados.  

 
Em 8 de janeiro de 2015 foi realizada a 

primeira assembléia geral do ano, onde foi eleita 
a nova diretoria para o período de 2015 a 2016. 
Sendo reeleito o presidente do Consórcio, o 
prefeito de Quixabeira, Eliezer Costa de Oliveira, 
e para o conselho de administração foram eleitos, 
Paulo José Ferreira prefeito de Várzea do Poço e 
Pedro Lima Neto prefeito de Baixa Grande.

CONSÓRCIO JACUÍPE RECEBE VEÍCULOS DO PROINF

EIXO EXTRUTURANTE

CONSÓRCIO JACUÍPE DIALOGA COM AS 
PREFEITURAS DO TERRITÓRIO EM 
ASSEMBLEIAS

GESTÃO DEMOCRÁTICA DO ESTADO

ÁREA TEMÁTICA...................................PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA
PROGRAMA..........................................GESTÃO CONSORCIADA E PARTICIPATIVA



Na ocas ião  foram pautados  temas 
importantes para o bom funcionamento da 
entidade e dos trabalhos desenvolvidos, além da 
priorização de várias ações a serem desenvolvidas 
no ano de 2015, como a ampliação do programa 2ª 
Água e a viabilização para SIM/SUASA, e solicitação 
de convênio para implantação do CEFIR (Cadastro 
Estadual Florestal de Imóveis Rurais).

Já em 31 de março a Assembleia Ordinária 
foi realizada na cidade de Quixabeira, onde foram 
discutidas uma série de pautas, como a 
implantação do GAC (Gestão Ambienta l 
Compartilhada), novamente o CEFIR e o selo 
SIM/SUASA, além de ações em conjunto com o 
governo do estado como o desenvolvimento de 
trabalhos e projetos junto a secretarias e órgãos 
como a Bahia-ATER, a realização da Copa Jacuípe 
futebol sub-20, junto a SUDESB (Superintendência 
dos Desportos do Estado da Bahia) e do primeiro 
festival de música Canto do Jacuípe em parceria 
com a SECULT(Secretária de Cultura do Estado). 

Também foi discutida a criação de um 
consórcio regional de saúde onde o Consórcio 
Jacuípe irá apoiar as prefeituras no gerenciamento 
e criação de policlínicas, sendo definidos entre os 
prefeitos e as secretarias de saúde presentes, uma 
agenda para reunir-se com o governo estadual afim 
de dialogar sobre o assunto.

O Consórcio Público de Desenvolvimento 
Sustentável do Território Bacia do Jacuípe vem se 
tornando referência no desenvolvimento de 
políticas territoriais, sendo tomado como modelo 
para diversas instituições, o Governo Federal e 
Consórcios Públicos da Bahia e de outros estados do 
país.
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Também foi apresentado o andamento do 
Projeto 2ª Água e solicitado para os prefeitos e 
suas equipes o levantamento das demandas para 
construção de cisternas escolares e cisternas para 
o consumo. 

 foram apresentados os custos de 
manutenção, pessoal e da estrutura técnica 
administrativa da instituição e indicado reajuste 
dos salários dos servidores de acordo o índice da 
inflação.

A última assembleia de 2015 aconteceu em 
28 de setembro, na ocasião foram apresentados 
os trabalhos desenvolvidos pelo Consórcio 
durante o ano, como o Projeto 2ª Água que no 
período tinha com 99,8% das tecnologias de 
armazenamento de água concluídas na sua 
primeira fase, além do balanço da Copa Jacuípe 
de Futebol e o festival de música Canto do 
Jacuípe que estava a ser realizado em dezembro.

Foi discutido e aprovado o orçamento para 
2016, à aprovação do contrato de prestação de 
serviços para locação e uso das máquinas também 
para o ano vindouro, definida a metodologia de 
uso das máquinas e da usina de asfalto cedida pelo 
governo estadual e foi apresentado um 
diagnóstico da situação dos equipamentos para os 
prefeitos, além de definir os contratos de rateio 
para 2016. 

Em 2015 foram inúmeras visitas de 
intercâmbios, onde foram recebidas comitivas que 
vieram compartilhar experiências e conhecer as 
práticas desenvolvidas pela instituição tendo 
como principal destaque o Projeto 2ª Água e as 
ações integradas ao programa, a exemplo dos 
caráteres produtivos.

F o r a m  v i s i t a s  d o  M i n i s t é r i o  d o 
desenvolvimento Social – MDS, do Consórcio 
Público de Desenvolvimento Sustentável do 
Território Sisal – CONSISAL, do Consórcio 
Intermunicipal Norte Mineiro de Desenvolvimento 
Regional dos Vales do Carinhanha, Cochá, Peruaçu, 
Japoré e São Francisco - CIMVALES do estado de 
Minas Gerais e dos gestores da FATRES (Fundação 
de Apoio à Agricultura Familiar do Semiárido da 
Bahia), o que evidencia o bom trabalho que vem 
sendo desenvolvido pelo Consórcio Jacuípe, toda 
equipe técnica e de coordenação do Projeto 2ª 
Água, além do apoio local das secretarias 
municipais de agricultura nos municípios.

CONSÓRCIO JACUÍPE RECEBE VISITAS DE INTERCÂMBIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS, 
MINISTÉRIO E ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS



Na manhã de sexta-feira, 11 de dezembro, 
aconteceu na câmara de vereadores da cidade de 
Nova Fátima, uma audiência pública para tratar das 
ações desenvolvidas pelo Consórcio Jacuípe no 
Território e em especial as que atingem 
diretamente esse município. A atividade contou 
com representantes da sociedade civil através de 
líderes de associações, cooperativas e sindicato, do 
poder executivo local através do prefeito Amado 
Cunha e do legislativo, estando presente todos os 
vereadores.

Na ocasião o secretário executivo do 
Consórcio Jacuípe, Valcyr Rios, apresentou ao 
público as ações desenvolvidas pela instituição nos 
demais municípios consorciados. Para Nova Fátima 
existe a perspectiva  de investimento da ordem de 
2,2 mi, além da instalação do Serviço de Inspeção 
Municipal e do Sistema Unificado de Atenção à 

O projeto acadêmico da Universidade 
Federal do Nordeste da Bahia (UFNB) foi 
apresentado durante evento organizado por uma 
comissão interterritorial no dia 06 de fevereiro de 
2015, no auditório do Campus XI da UNEB, na cidade 
de Serrinha. O evento reuniu reitores das 
universidades federais da Bahia, prefeitos, seis 
deputados estaduais, dois federais, lideranças e 
representantes dos movimentos sociais dos quatro 
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Sanidade Agropecuária (SIM/SUASA) que visa a 
regulamentação de produtos de origem animal. 
Outra ação prevista, será a regularização 
fundiária de propriedades rurais, que beneficiará 
295 famílias com a titulação dos seus respectivos 
imóveis rurais no município. 

“Todos esses trabalhos que irão beneficiar 
a população de Nova Fátima, é graças ao  
município que está apto ao Consórcio Público 
para acessar qualquer programa que o Consórcio 
desenvolva, para mim essa iniciativa da câmara 
foi muito interessante por que é uma forma de 
aproximar  o executivo, o legislativo e a 
sociedade civil das ações que o Consórcio 
desenvolve, há uma necessidade da sociedade 
compreender o conjunto de ações trazidas pelo 
Consórcio e pelo CODETER, porque estão  
chegando até as pessoas e devem se tornar 
públicas”, afirmou Valcyr.

EM AUDIÊNCIA PÚBLICA O CONSÓRCIO JACUÍPE APRESENTA SUAS AÇÕES EM NOVA FÁTIMA

CONSÓRCIO JACUÍPE PARTICIPA ATIVAMENTE 
DO PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DA UFNB, 
APRESENTADO EM SERRINHA



territórios que serão beneficiados com a 
nova universidade, ou seja, Bacia do Jacuípe, 
Litoral Norte, Agreste Baiano, Semiárido Nordeste II 
e Sisal.

Elaborado por uma comissão da UFRB e 
supervisionado pelo professor Geraldo Costa, o 
projeto prevê a instalação de campus nas cidades 

O ano de 2015 foi de consolidação de diversas 
políticas em prol do desenvolvimento social e 
econômico, dentre elas os Consórcios Públicos que se 
tornaram ferramentas de grande transformação em 
especial nos municípios do interior baiano.

Em virtude disso foi fundada a federação de 
Consórcios da Bahia (FECBAHIA), uma associação 
civil de fins não econômicos, que surgiu após um 
l o n g o  p r o c e s s o  d e  a r t i c u l a ç ã o  p a r a  o 
desenvolvimento de política territorial em 19 
territórios de identidade no estado da Bahia, sendo 
eles: Sertão do São Francisco, Irecê, Portal do 
Sertão, Sisal, Vale do Jiquiriçá, Litoral Sul, Sertão 
Produtivo, Costa do Descobrimento, Bacia do Rio 
Corrente, Extremo Sul, Baixo Sul, Médio Rio das 
Contas, Bacia do Paramirim, Litoral Sul, Chapada 
Diamantina, Território do Recôncavo, Médio 
Sudoeste e Bacia do Jacuípe.

Durante os dias 20 e 21 de agosto a instituição 
realizou em Salvador o Integra Bahia, 1º Simpósio da 
Federação, o qual teve como principal objetivo 
dialogar sobre a importância dos consórcios na 
gestão pública, levando em consideração as atuais 
ações desenvolvidas por eles, e a reafirmação das 
parcerias com os governos federal e estadual.

Na ocasião o Consórcio Jacuípe se fez 
presente e participativo, através do presidente e 
prefeito de Quixabeira Eliezer Costa, do secretário 
executivo Valcyr Rios, do diretor de projetos 
W a n d e r l e y  S i l v a  e  p a r t e  d a  e q u i p e 
técnica/administrativa.

O evento também contou com o vice-
governador da Bahia, João Leão, o presidente da 
FECBAHIA e do CONSISAL, Osni Cardoso, além de 
representantes de vários outros consórcios públicos 
do estado, diversas instituições parceiras dos 
consórcios, representantes do legislativo estadual e 
federal, além de representações dos Colegiados 
Territoriais.

Durante os dois dias foram dialogados uma 
grande diversidade de temas, com discussões e 
palestras que abordaram assuntos relativos a 
constituição política e jurídica dos consórcios, suas 

 parcerias com diversas instituições dos setores 
públicos e privados.

No evento também aconteceu um ato solene 
em reconhecimento aos consórcios fundadores do 
FECBAHIA, dentre eles o Consórcio Jacuípe.

Com isso, nota-se que o Consórcio Jacuípe 
tem se preocupado e realizado ações cumprindo 
assim com seu papel de realização de serviços 
públicos em prol do desenvolvimento da sociedade.
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de Riachão do Jacuípe, Ipirá, Alagoinhas, 
Esplanada, Serrinha, Santa Luz, Ribeira do 
Pombal, Cícero Dantas e Jeremoabo. A luta pela 
criação da UFNB mobilizou milhares de pessoas 
em mais de 25 audiências públicas nos municípios 
do nordeste baiano.

FECBAHIA: A CONSOLIDAÇÃO DA POLÍTICA DE  CONSÓRCIOS PÚBLICOS NO ESTADO

Municípios Consorciados 

MUNICÍPIO
Capim Grosso José Sivaldo

Ipirá Ademildo Almeida

Nova Fátima Amado Cunha

Gavião Bem Vinda Silva

Pintadas Edenivaldo Mendes

Quixabeira Eliezer Oliveira

Serrolândia Gildo Bispo

Várzea do Poço Paulo José Ferreira

Capela do Alto Alegre Joseney Santos

São José do Jacuípe  Maria Verusia Matos 

Serra Preta Adeil Pedreira

Várzea da Roça Edemilton Rios

Pé de Serra Edgar Miranda

Baixa Grande Pedro Lima Neto

Mairi Raimundo Carvalho

Riachão do Jacuípe Tania Regina Alves

PREFEITO (A)
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