ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRORDINÁRIA DO CONSÓRCIO PÚBLICO
DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO BACIA DO JACUlPE
ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA APRESENTAÇÃO
DO RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2016, ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, HOMOLOGAR A INDICAÇÃO DO
SECRETÁRIO EXECUTIVO, APROVAÇÃO DO CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO E USO DAS MÁQUINAS,
DEFINIÇÃO DE USO DAS MÁQUINAS E DA USINA DE ASFALTO,
APROVAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO DE RATEIO PARA 2017 DO
CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO
TERRITÓRIO BACIA DO JACUÍPE.

Aos cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, no Município
Pintadas, Estado da Bahia, no auditório SICOOB SERTÃO localizado na Praça
Honorato Gonçalves, n° 84, CEP: 44610-000, realizou-se a Assembleia Geral
Extraordinária do CONSÓRCIO PÚBLICO DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO BACIA DO JACIAPE — CONSÓRCIO JACUiPE,
convocada por meio de Edital afixado na sede do Consórcio, publicado no Diário
Oficial dos Municípios. Compareceram à Assembleia em primeira convocação os
seguintes Municípios, subscritores do Protocolo de Intenções: Município de
Quixabeira, Município de Baixa Grande, Município de Várzea do Poço, Município de
apim Grosso, Município de Pé de Serra, Município de Serrolândia, Munícipio de
apela do Alto Alegre, Município de Nova Fatima, Município de Várzea da Roça,
Município de Mairi, Município de Ipirá, Município de Gavião, Município de São José.,.
Município de Serra Preta, Município de Pintadas. Os trabalhos foram abertos pelo
atual Presidente, Sr. Eliezer Costa de Oliveira (Ex-prefeito do Município de
Quixabeira), constatando as presenças de: Heraldo Alves Miranda (Prefeito do
Município de Baixa Grande), Reginaldo Sampaio Silva (Prefeito do Município de
Quixabeira). Lídia Fontoura Pinheiro (Prefeita do Município de Capim Grosso),
Antônio Joilson Carneiro Rios (Prefeito do Município de Pé de Serra), José
Gonçalves de Oliveira (Prefeito da Município de Serrolândia), Claudiney Xavier
Novato (Prefeito do Município de Capela do Alto Alegre), Manoel Carneiro Filho
(Prefeito do Município de Várzea do Poço), José Adriana Santos Pereira (Prefeito do
Municipio de Nova Fátima), Lourivaldo Souza Filho (Prefeito do Município de Várzea
da Roça), José Bonifácio Pereira da Silva (Prefeito do Município de Mairi), Marcelo
Antônio Santos Brandão (Prefeito do Município de lpirá), Raul Soares Moura Junior
(Prefeito do Município de Gavião), Erismar Almeida Souza (Prefeito do Município de
ão José do Jacuípe), Rogerio Serafim Vieira de Souza (Prefeito do Município de
erra Preta), João Batista Ferreira Almeida (Prefeito do Município de Pintadas) e o
Sr Valcyr Almeida Rios (Secretário Executivo do Consórcio Jacuípe). O Presidente
deu as boas vindas aos presentes e em seguida fez a leitura do Edital de
convocação da Assembleia, continuando os trabalhos passou a palavra para o
t Secretário Executivo Sr, Valcyr Almeida Rios que passou a apresentar os pontos de
pauta. Primeiro Ponto da Pauta — Apresentação do Relatório de Gestão 2016;
foi apresentado o relatório anual das atividades realizadas no Consórcio, programas;
1. Eixo Estruturante, Inclusão Social e Afirmação de Direitos. Pro'eto em execu -o
2 Água, convênio 022/2013 — 2' água, valor do convênio 34.606.660,26, valor pago
°lila corrente
pelo MDS 26.8 O 1,68, valor executado 24.914,410,24, saldo e

ir(

de 3.255.534,21,
valor a receber do MDS 7.077.726,66, programa 2. Eixo
Estruturante Desenvolvimento Sustentável e lnfraestrutura para Desenvolvimento,
Convênio 027/2015 — Regularização Fundiária, valor do convênio 1.295.569,32,
valor pago pelo CDA 1.230.769,32, valor executado 919.092,06, saldo em conta
325.148,15, valor a receber 64.800,00, Convênio 162/2015 - Apoio a Constituição
de Inspeção Municipal, valor do convênio 232.761,49, valor recebido pela CAR/SDR
68.109,54, valor executado 35.144,17, valor a receber da CAR/SDR 164.651,95,
saldo em conta corrente de 36.939,53. Continuando os trabalhos o secretário
executivo apresentou a situação dos contratos de rateio e de contrapartida, contrato
de rateio para custeio, valores contratados 330.000,00, valores em débitos
178.800,00, contrato de locação valor em débito 15.250,00, contrato de
contrapartida do convênio CDA, valores contratados 64.800,00, valor em débito
44.064,02, contrato SEINFRA, valores contratados 60.000,00, valor em débito
45.000,00, contrato veterinário, valores contratados 23.147,64, valor em débito
16.289,08, contrapartida do Convênio 2a Água, valores contratados 196.482,30,
valor em débito 45.980,68. Total contratado com os municípios consorciados
674.429,94, total em débito 345.383,78. Continuando os trabalhos foi apresenfado
também o relatório de pendências com credores, no valor 54.723,90, após bsta
apresentação foi feito um debate entre os prefeitos de como resolver tal situação, ,
ficando aprovada a proposta de rateio entre os municípios inadimplentes do ano de
2016, parcelado e incluído no novo contrato de rateio de custeio de 2017.
Continuando os trabalhos, foi apresentado o certificado de credenciamento de ATER
n° 5051/11-2016. Segundo Ponto — Eleição do Presidente e Conselho de
dministração para mandato 2017 a 2018. Assumiu os trabalhos o Sr. Presidente
Eliezer Costa de Oliveira, que solicitou aos prefeitos presentes a apresentação de
candidaturas para eleição. sendo apresentado chapa única com a seguinTe------'„
-- -formação: Presidente Sr. Claudiney Xavier Novato (Prefeito do município de Capela
do Alto Alegre), Sr. Reginaldo Sampaio Silva conselheiro de administração (Prefeito
do município de Quixabeira) e Sr. José Adriano Santos Pereira conselheiro da
administração (Prefeito do município de Nova Fátima), não havendo outra chapa
para votação foi encaminhada a votação por aclamação sendo eleita por
unanimidade pelos prefeitos a chapa apresentada com mandato de 2017 a 2018.
Após votação o Presidente eleito Sr. Claudiney Xavier Novato (Prefeito do município
de Capela do Alto Alegre), Sr. Reginaido Sampaio Silva conselheiro de
administração (Prefeito do município de Quixabeira) e Sr. José Adriano Santos
Pereira conselheiro da administração (Prefeito do município de Nova Fatima),
tomaram posse de seus respectivos cargos. Terceiro ponto — Homologar a
ndica ão do Secretário Executivo; o presidente Sr. Claudiney Xavier Novato no
ato d suas atribuições apresentou para o plenário a indicação do Sr. Silvaney dos
Santqê Araújo, para exercer a função de Secretário Executivo do Consórcio Bacia do
Jacu e. Após apresentação do mesmo, e respostas de algumas questões pelo
plenário o Sr. Presidente submeteu o nome para aprovação, sendo aprovado por
7un imidade. Quarto ponto — Aprovação do Contrato de Prestação de Serviços
(kg_rá locação e uso das Máquinas para 2017; continuando os trabalhos o Sr.
Presidente encaminhou que em virtude de um melhor estudo de preços fica
encaminhado a manutenção dos preços praticados e aprovados em 2016, sendo
aprovada por unanimidade. Quinto ponto — Definição da Metodologia de uso das
Máquinas e da Usina de Asfalto; Continuando os trabalhos o Sr. Presidente propôs
adiar a deliberação sobre este ponto para próxima assembleia. Sexto ponto aprovação do valor do contrato de rateio. Continuando os trabalhos, o Sr.
Presidente falou da necessidade de reajuste dos valores do contrato de rateio

praticados no ano de 2016, sendo aberta discussão ao plenário, surgindo quatro
propostas: correção pelo INPC, reajuste de 10%, reajuste de 15% e reajuste de
20%, após o debate ficou aprovado o reajuste de 10% para o contrato de rateio de
custeio para 2017 com base nos valores praticados em 2016. Com os seguintes
valores, Município de São José do Jacuípe — valor anual de contrato de rateio de
custeio R$ 23.952,00 (vinte e três mil novecentos e cinquenta e dois reais);
Município de Nova Fatima - valor anual de contrato de rateio de custeio R$
23.952,00 (vinte e três mil novecentos e cinquenta e dois reais); Município de
Gavião - valor anual de contrato de rateio de custeio R$ 23.952,00 (vinte e três mil
novecentos e cinquenta e dois reais); Município de Serrolândia valor anual de
contrato de rateio de custeio R$ 23.952,00 (vinte e três mil novecentos e cinquenta e
dois reais); Município de Várzea do poço - valor anual de contrato de rateio de
custeio R$ 23.952,00 (vinte e três mil novecentos e cinquenta e dois reais);
Município de Pintadas - valor anual de contrato de rateio de custeio R$ 18.480,00
(dezoito mil e quatrocentos e oitenta reais); Município de Quixabeira - valor anual
de contrato de rateio de custeio R$ 18.480,00 (dezoito mil e quatrocentos e oitenta
reais); Município de Capela do Alto Alegre - valor anual de contrato de rateio de
custeio 18.480,00 (dezoito mil e quatrocentos e oitenta reais); Município de Serra
Preta - valor anual de contrato de rateio de custeio R$ 27.912,00 (vinte sete mil
novecentos e doze reais); Município de Várzea da Roça - valor anual de contrato
de rateio de custeio R$ 27,912,00 (vinte sete mil novecentos e doze reais);
Município de Pé de Serra - valor anual de contrato de rateio de custeio R$
2 9 i-200 (vinte sete mil novecentos e doze reais); Município de Mairi - valor anual
de con rato de rateio de custeio R$ 27.912,00 (vinte sete mil novecentos e doze
reais) Município Baixa Grande - valor anual de contrato de rateio de custeio R
22.4 0,00 (vinte dois mil quatrocentos e quarenta reais); Município de Capim
Gr sso - valor anual de contrato de rateio de custeio R$ 29.040,00 (vinte e nove mil
e o tjarenta reais); Município de Riachão do Jacuípe - valor anual de contrato de
de custeio R$ 340512,00 (trinta e quatro mil quinhentos e doze reais);
icípio de lpirá - valor anual de contrato de rateio de custeio R$ 44.880,00
quarenta e quatro mil oitocentos e oitenta reais). Não havendo mais nada a tratar, o
Sr. Presidente Claudiney Xavier Novato agradeceu a presença de todos os
presentes na assembleia e encerrou os trabalhos e eu, Valcyr Almeida Rios, servir
como Secretário da Assembleia, lavrei a presente Ata, que segue assinada por mim,
pelo Presidente, pelo Conselho de Administração e pelos demais consorciados
presentes. Pintadas (BA), 05 de janeiro de 2017.
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