Câmara Municipal de Campo Formoso
1

Quarta-feira • 4 de Setembro de 2019 • Ano IX • Nº 706
Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Câmara Municipal de
Campo Formoso publica:
x Projeto de Lei nº. 011/2019 - Autoriza o Poder Executivo Municipal a
conceder Cessão de Uso de imóvel de propriedade do Município de
Campo Formoso para a Associação dos moradores do povoado de Salitre
dos Cruz, Município de Campo Formoso Bahia, e dá outras providências.
x Parecer sobre os Empreendimentos Eólicos
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Campo Formoso

Leis

Projeto de Lei nº. 011/2019
“Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder
Cessão de Uso de imóvel de propriedade do
Município de Campo Formoso para a Associação
dos moradores do povoado de Salitre dos Cruz,
Município de Campo Formoso Bahia, e dá outras
providências”.

A PREFEITA MUNICIPAL DE CAMPO FORMOSO, ESTADO DA BAHIA, no uso
de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, em especial
do seu art. 6º, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono a seguinte
Lei:
Art. 1º- Fica a Chefe do Poder Executivo Municipal autorizada a conceder para a
Associação dos moradores do Povoado de Salitre dos Cruz, Município de Campo
Formoso Bahia, cessão de Uso de imóvel situado no Povoado de Salitre dos Cruz,
onde funcionava a Escola Sagrado Família, com área total de 60,30m² de área
construída, conforme Croqui anexo.
Parágrafo único. A cessão de uso será formalizada por meio do Termo de Cessão
de Uso.
§ 1º- A cessionária receberá o imóvel no estado em que se encontra, ficando
sob sua inteira responsabilidade a segurança, zelo, limpeza, conservação,
manutenção e execução de reparos, acaso, necessários.
§ 2º- As benfeitorias existentes no imóvel serão descritas no Laudo de
Vistoria, parte integrante do Termo de Cessão de Uso, autorizado por esta Lei.
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Art. 2º- A Cessão de Uso de que trata esta Lei se fará de forma gratuita, por prazo
de 20 (vinte) anos, em caráter privativo, mediante a condição de que o imóvel
cedido seja utilizado pela cessionária, exclusivamente, para a instalação da sede
da Associação dos moradores do Povoado de Salitre dos Cruz, Município de
Campo Formoso Bahia e realização de atividades correlatas.
Parágrafo único. Extinta a Cessão de Uso ou encerradas as atividades da
cessionária, o imóvel objeto da presente Lei, assim como, todas as edificações nele
erigidas serão incorporadas ao patrimônio público municipal, não havendo por
parte da cessionária, direito a qualquer indenização ou retenção.
Art. 3º- A presente Cessão de Uso poderá ser revogada por ato do Poder
Executivo, por razões de interesse público devidamente fundamentadas em
procedimento administrativo competente.
Art. 4º - As condições da cessão de uso serão registradas no Termo de Cessão
celebrado entre o município de Campo Formoso e Associação dos moradores do
Povoado de Salitre dos Cruz, Município de Campo Formoso Bahia.
Art. 5º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as
disposições em contrário, em especial, a Lei municipal nº 039 de 31 de agosto de
2018. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as
disposições contrárias.
Campo Formoso-BA, Gabinete da Prefeita, 12 de agosto de 2019.

Rosângela Maria Monteiro de Menezes
Prefeita Municipal
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ANEXO
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MENSAGEM AO PROJETO DE LEI Nº. 011 /2019

Senhor Presidente,
Prezados Edis,

O projeto de lei que ora submetemos à apreciação dessa Casa Legislativa,
tem por objeto autorizar a cessão de uso de imóvel público para a Associação dos
moradores do Povoado de Salitre dos Cruz, Município de Campo Formoso Bahia.
A Lei Orgânica do Município dispõe no art. 6º a possibilidade de cessão de bem
público municipal atendido pressuposto da autorização legislativa.
Nesta linha, o presente projeto de lei busca promover as atividades associativas,
auxiliar no desempenho social da entidade, mormente, fortalecer as comunidades
do interior no município.
Ademais, o imóvel objeto da cessão de uso encontra-se sendo subutilizado.
Por final, registre-se que uma das prioridades da atual administração é fomentar o
associativismo.
Dessa forma, Senhor Presidente, submeto a esta Egrégia Casa, este Projeto de Lei
para que possa ser apreciado e votado por Vossa Excelência e seus dignos Pares.
Cordialmente,
Campo Formoso-BA, Gabinete da Prefeita, 12 de agosto de 2019.

Rosângela Maria Monteiro de Menezes
Prefeita Municipal
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Atos Administrativos
CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPO FORMOSO
ESTADO DA BAHIA
Gabinete do Vereador Daniel Muniz
COMISSÃO ESPECIAL
PARECER SOBRE OS EMPREENDIMENTOS EÓLICOS

A Comissão Especial foi criada para acompanhamento dos
empreendimentos eólicos e para fiscalização do processo de contratação das
empresas responsáveis pela execução dos Complexos Folha Larga Sul e
Folha Larga Norte, que estão sendo instalados do Município de Campo
Formoso, além de tratar de outras questões inerentes ao funcionamento
desses parques.
A comissão teve sua primeira reunião no dia 10 de maio, do corrente ano, e
nesse encontro ficou definido as seguintes funções para gestão dos trabalhos.
O vereador Daniel Muniz foi escolhido para presidente, o Vereador Arlivan
Gonçalves relator, Vereador André Custódio secretário e o Vereador Nagy
Martins como membro permanente.
No dia 15 de maio, o Presidente da Comissão Especial, esteve presente em
uma manifestação dos trabalhadores, da região de Caraíbas, com a finalidade
de intermediar os diálogos entre as empresas e os trabalhadores. As
conversas se estenderam até o final do dia, onde ficou acordado uma trégua
e a abertura de várias frentes de comunicação, sobre a questão dos empregos
e do preenchimento das vagas.
As empresas executoras das obras, representadas pela Papyrus Consultoria
Ambiental, definiram que todas as contratações partiriam do banco de dados
do Cine Bahia, da cidade de Campo Formoso. Porém, chegaram muitos
relatos a Comissão Especial, informando que boa parte das vagas estavam
sendo preenchidas diretamente pelas empresas, sem atentar aos critérios
previamente estabelecidos.
Todas as falhas detectadas no processo, como as dúvidas geradas pelos
procedimentos, foram informadas através de ofícios remetidos ao e-mail
institucional da Papyrus Consultoria Ambiental, e através de reuniões, como
a que aconteceu no dia 22 de maio, com representantes de Casa dos Ventos,
EDF, Papyrus e Comissão Especial.
Loteamento Parque Santa Luzia, nº 22 – CNPJ 13.233.077/0001-53
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No dia de 23 de maio aconteceu uma reunião, provocada pela Comissão
Especial, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia,
com a Diretora de Desenvolvimento de Negócios, Laís Lafuente. Nesta
oportunidade foram detalhadas as responsabilidades e os principais desafios
para a implantação dos empreendimentos eólicos no Estado da Bahia. Ficou
evidente que os compromissos socioambientais, de cada empresa, são
somente aqueles constantes nas condicionantes dos licenciamentos
ambientais, não existindo mais compromissos de investimentos pactuados
no ato dos financiamentos dos complexos eólicos.
Uma reunião ampliada aconteceu no dia 06 de junho, entre representantes
das empresas executoras do Complexo Folha Larga Norte e Complexo Folha
Larga Sul e a Comissão Especial. Os representantes empresariais anunciaram
que a partir daquele momento o fluxo de informações só seria estabelecido
pela Ouvidoria da Papyrus ou pela Comissão Acompanhamento do
Empreendimento. Foi emitido convite para dois parlamentares, indicados
pela Comissão Especial, ocuparem posição nestas Comissões de
Acompanhamento dos Empreendimentos, que ainda seriam criadas.
A comissão Especial aceitou indicar nomes para a CAE, porém deixou claro
que a função parlamentar de fiscalização independia dessas outras estruturas
de comunicação. E que mesmo após o fim do prazo da Comissão Especial
Parlamentar, os vereadores continuaram fiscalização e se possível acionando
os representantes legais para esclarecimento de dúvidas e possíveis
ilegalidades.
Os conflitos e divergências de informações, entre trabalhadores e empresas,
sobre o processo de contratação se estendeu, provocando inclusive denúncias
junto as autoridades policiais. Para a Comissão Especial ficou claro desde o
início das tratativas que as empresas não possuem obrigação de contratação
de mão-de-obra de Campo formoso, mas devem se esforçar ao máximo nessa
missão, afinal de contas, a nossa terra tem profissionais qualificados nas
diversas funções necessárias para construção e operacionalização dos
complexos eólicos.
Foram realizadas ainda diversas visitas ao Cine Bahia, com o intuito de
verificar o cumprimento dos procedimentos de seleção de trabalhadores. Foi
verificado que o Cine realiza o cadastro dos profissionais e envia os
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currículos, baseado nos perfis levantados para cada vaga. A empresa que
abre a vaga é quem faz o processo seletivo, a partir da lista recebida pelo
Cine Bahia. Porém com já foi exposto, ainda existem muitas denúncias
alegando que nem sempre esse procedimento é seguido pelas contratantes.
Alguns questões ainda devem ser esclarecidas pelas empresas, tais como:
1- Qual a finalidade da criação da CAE (Comissão de Acompanhamento do
Empreendimento)?
2- Porque as Reuniões Ordinárias são de 6 em 6 meses?
3- Qual o papel dos membros ou de que forma, será o acompanhamento dos
membros da comissão?
4-Quais o objetivo da 10 Reunião da criação do CAE (Comissão de
Acompanhamento do Empreendimento) e do Regimento Interno, uma vez
que não recebemos cópia de nenhum documento.
-Como vamos, acompanhar se só vamos se encontrar ordinariamente de 06
em 06 meses
6- Qual a composição das Empresas dos empreendimentos de Folha Larga
01 e Folha larga 02?
7-Como a comissão terá conhecimento das reuniões relacionadas ao
empreendimento.
8-Como a comissão terá conhecimento do objetivo de cada empresa no
empreendimento.
9 De que forma a comissão vai acompanhar as demandas empregatícias
com suas respectivas funções. Como são selecionados.
10-Como a Comissão participara das Ações do Empreendimento em cada
localidade que um membro represente.
11 Quais as Ações do empreendimento nas localidades de representação
dos membros da comissão.
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12 Como a comissão vai acompanhar a evolução da obra, das
responsabilidades de cada empresa participante.
13-Com vai acompanhar com referencia ao Transporte das grandes torres e
geradores no acesso pela sede do município ao parque.
14 Como a comissão vai acompanhar casos de acidentes, sinalização e
manutenção de Estradas.
15-Como a comissão vai participar do
empreendimento com referencia a visita a obra.

Acompanhamento

do

16-como a comissão participara das contratações de Profissionais e outros
no empreendimentos.

Sala das Sessões, em 07 de julho de 2019.

Daniel Muniz Rocha do Nascimento
Presidente da Comissão Especial

André Custódio
Secretário

Arlivan Gonçalves
Relator

Nagy Martins
Membro
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