
REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE ANDARAI-BA
OFICIAL DE REGISTRO: Bel. Igor Andrade Costa

ANO 2018 REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS LIVRO A N°14
INSCRIÇÃO

NÚMERO DE ORDEM:1075 Protocolado sob
0:746 Data: 01/11/2018. Apresentante: Arnaldo
Gomes da Silva Filho. Ata n° 001/2018 — Reunião
o Consórcio Público Intermunicipal de

li esenvolvimento do Circuito do Diamante da
hapada Diamantina — CIDCD — CHAPADA

I ORTE, realizada no Município de Andarai/BA, em
6 de janeiro de 2018, is 09:00 horns. Aos seis dias
• o Ines de janeiro do ano de dois mil e dezoito, is
09:00 horas, na Sede deste Consórcio, situada i
'rap Aureliano Gondim, s/n°, Centro, Andarai/BA,
oi dado inicio a Reunido onde se reuniram os Entes
onsorciados dos municípios associados ao
onsórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do
rcuito do Diamante da Chapada Diamantina —
IDCD — Chapada Forte, nos termos do Estatuto em
igor. Registrou-se, consoante lista nominal
• evidamente assinada, a presença dos
I xcelentíssimos (as) Senhores (as): Joao Lúcio
l'assos Carneiro — Prefeito de Andaraí e Presidente
do Consorcio. A pauta tem o seguinte objetivo:
EFLNIÇÕES DA COPA CHAPADA FORTE.

I iciando a reunido o Presidente do Consorcio
audou a todos os presentes mencionando

ia ominalmente a comitiva de cada prefeito ou
epresentante de prefeitos. A reunião foi conduzida
• lo Presidente e Prefeito de Andarai. Iniciando os
• abalhos o Presidente convocou a todos os
ii iretores e Secretários de Esportes para compor a
esa e iniciou a reunião agradecendo ao Sr. Lula

selo comprometimento e mencionou acerca dos
Intros integrantes da comissão organizadora que
do estavam a par dos itens acordados no
• egulamento e não estavam se comprometendo
. ato quanto necessário no exercício das suas

I I ções na Copa Chapada Forte, assumiu ter se
quivocado em nomear pessoas que não estavam
resentes na reunião, mas pediu que todos se
sforçassem apesar disso, devido a proximidade da
ta para inicio da copa, para que não haja falhas,

alou sobre o curso que arbitragem que embora
enha sido ampliado para os outros municípios,
odavia nem todos fizeram questão de participar e
ão enviaram representantes dos municípios. Foi
olicitado mais empenho e dinamismo h. equipe de
arketing para que a Copa Chapadh Forte obtenha
visibilidade necessária • ara um evento de tal sorte.
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• Sr. Tarcísio falou acerca da importância em retira-
o da responsabilidade da equipe de arbitragem,
endo em vista que ele fará o treinamento da seleção
e Andarai, para que seja sanada qualquer dúvida
om relação a imparcialidade da decisão dos jogos,
olocou-se também a total disposição para ajudar no
• ue for necessário. O Presidente apresentou o
egulamento e ressaltou o fato deste já ter sido
levidamente aprovado em assembleia no dia 25 de
ovembro, não podendo mais conter alterações, o

'residente questionou se o Regulamento não chegou
em mãos de algum diretor presente e se restava
• guina dúvida para que pudesse ser sanada.
autuou a necessidade dos diretores de esportes se
anterem informados acerca das atualizações da
opa e ressaltou ser imprescindível que os diretores
ciam o regulamento para que não fiquem
• esinformados. Foi mencionada a necessidade dos
ii unicipios que tern não tenham mais interesse em
.articipar da copa façam uma prévia manifestação
.ara que possa ser substituir em tempo hábil pelo
unicipio de Wagner que manifestou interesse. Foi

dito novamente acerca os critérios de participação
a Copa Chapada Forte, que são: "Titulo eleitoral
u carteira de trabalho com período mínimo de 6
eses; matricula escolar ou folha de resumo do
AD Único; comprovante de residência com

.eriodo mínimo de 6 meses". Foi pontuada a
ecessidade dos indicados para a comissão se
eirarem e realmente participar da Copa Chapada
ode e que se disponham a ajudar, que seja cobrada

• participação direta e ativa na Copainformado
obre o financeiro e administrativo, ficou a encargo
a Secretária Executiva, Dr." Ises e do Jurídico do
onsOrcio, Dr. Réges; Sobre a Diretoria Técnica, os
esponsaveis sio o Sr. Luis Alberto de Itaberaba e
uplente Rielves de Seabra; Diretoria médica,
r obson Alves dos Santos de Nova Redenção, Maria
osé (Vice Prefeita de Itaberaba) como suplente,

Ii iretoria de Árbitros Tarcísio costa Silva e Reinaldo
• e 'mete. Mencionado acerca da equipe de árbitros,
'ara saber quais os municípios que possuem 2 trios
• árbitros, Itaberaba 2 trios, Boa Vista 1, Redenção
1, Mucuge 1, Andarai 2, Itaete 1. Ficando definido
que os nomes dos árbitros serão passados para
arcisio, que estará reunindo documentação de

'dentificação dos árbitros. Foi determinado acerca
remuneração dos árbitros, que será realizado pelo
andante do campo, ficando firmado o valor de 200
ara o árbitro central e 100 para os bandeirinhas,
essaltando também que, conforme o Regulamento,
s árbitros devem ser pagos 1 hora antes do inicio
os jogos e cada trio de árbitros deve ter no mínimo
uniformes. Foi deliberado que seja feito ,um
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elatório técnico informando o empenho da
bitragem. O município detentor do quadro de
bitragem terá a responsabilidade assumir o
ansporte ate o local onde será realizada a partida.
cerca do marketing, foi dito que o Sr. Lucas
udou de função, devendo assim ser substituído
elo Sr. João Raimundo Santos da Silva (Nego
inho), do município de Itaberaba. Sobre a diretoria
e marketing, Alan Geferson de Boa Vista do
upim e Ana Fabricia de Mattos de Itaberaba
cario responsáveis pela criação de um plano de
arketing para a Copa. 0 Presidente sugeriu que

eja criado um link no site do Consórcio que
irecione para uma pagina de divulgação com a
nalidade de divulgar o evento. Acerca da comissão
isciplinar ficou definido que seria Dr. Ivan Soares
de Nova Redenção, Nestor de Itaete, o Sr. Adalicio
e Itaberaba foi substituido pelo Sr. Ricardo

(7) r odrigues Santos.Com relação ao material
sportivo, foi declarado que a Sudesb assegurou que
I. ria um retomo acerca do patrocínio desses
quipamentos em tempo hábil, restando aguardar
ue resposta sera dada. Foi feita a correção da tabela
e jogos, onde ficaram definidas algumas mudanças
e datas dos jogos dos municípios de Seabra e
itiara. A respeito da data para inicio da Copa
ermaneceu o dia 27 de janeiro de 2018, as 15:00
oras, conforme predefinição na assembleia do dia
5 de novembro de 2017.Restou ainda que, todos os
ontratos dos atletas e documentos referentes aos
rocessos burocráticos da Copa devem ser
ntregues da sede do Consórcio, ate o dia 20 de
aneiro, onde o Sr. Lula ficará a encargo do
ecolhimento para conferencia e arquivamento.
ordou-se por unanimidade, que a Lista de

O r esenga devidamente assinada pelos representantes
• os Municípios Consorciados é parte integrante da
• esente Ata. A presente segue assinada por mim
es Maria Ferreira Chaves, Diretora Executiva

deste C1DCD e o Sr. Presidente do Consórcio
Chapada Forte, como sinal de aprovação JOÃO
LUCIO PASSOS CARNEIRO Prefeito de Andaraí
Presidente do C1DCD. Nada mais continha. 0
referido é verdade e dou fe.

Andarai, 01 de novembro de 2018. Eu,
Dariana Souza de Oliveira. Oficiala S stituta,
escrevi.
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CHAPADA FORTE

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do

Circuito do Diamante da Chapada Diamantina -

CI bCD - Chapada Forte

Ata n° 001/2018 - Reunião do Consórcio Público Intermunicipal de
Desenvolvimento do Circuit* do Diamante da Chapada Diamantina -
CMCD - CHAPADA FORTE, realizada no Município de Andarai/BA, em 06
de Janeiro de 2018, its 09:00 horas.

Aos seis dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezoito, As 09:00 horas,
na Sede deste Consorcio, situada à Praça Aureliano Gondim, s/n°, Centro,
Andarai/BA, foi dado inicio a reunido onde se reuniram os Entes
Consorciados dos municípios associados ao Consórcio IntermunicipaI de
Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada Diamantina - CIDCD -
Chapada Forte, nos termos do Estatuto em vigor. A pauta tem o seguinte
objetivo: DErniaçõEs DA COPA CHAPADA FORTE. Iniciando a reunido o
Presidente do Consorcio saudou a todos os presentes mencionando
nominalmente a comitiva de cada prefeito ou representante de prefeitos. A
reunião foi conduzida pelo Presidente e Prefeito de Andarai. Iniciando os
trabalhos o Presidente convocou a todos os Diretores e Secretários de Esportes
para compor a mesa e iniciou a reunião agradecendo ao Sr. Lula pelq) to

re rz

comprometimento e mencionou acerca dos outros integrantes da comissiig eV> co
organizadora que não estavam a par dos itens acordados no Regulamento wies'
não estavam se comprometendo tanto quanto necessário no exercicio das stmic: isa,
funções na Copa Chapada Forte. Assumiu ter se equivocado em nomeaP

o
pessoas que não estavam presentes na reunião, mas pediu que todos wig

co 1/1

esforçassem apesar disso, devido a proximidade da data para inicio da copa 8 V
para que não haja falhas, falou sobre o curso que arbitragem que embortn'
tenha sido ampliado para os outros municípios, todavia nem todos fizeram 1-ái
questão de participar e não enviaram representantes dos municípios. Foi
solicitado mais empenho e dinamismo à equipe de marketing para que a Cop
Chapada Forte obtenha a visibilidade necessária para um evento de tal porte.

0 Sr. Tarcisio falou acerca da importância em retini-lo
responsabilidade da equipe de arbitragem, tendo em vista que ele far
treinamento da seleção de Andarai, para que seja sanada qualquer &iv
com relação a imparcialidade da decisão dos jogos, colocou-se também a
disposição para ajudar no que for necessário.

O Presidente apresentou o regulamento e ressaltou o fato des

ter sido devidamente aprovado em assembleia no dia 25 de novembro, não
podendo mais conter alterações, o presidente questionou se o Regulamento

não chegpu em mãos de algum diretor presente e se restava alguma dit

parr-
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Consórcio Intertnunicipal de Desenvolvimento do

Circuito do Diamante da Chapada Diamantina -

CIDCD - Chapada Forte

esportes se manterem informados acerca das atualizações da Copa e ressaltou
ser imprescindível que os diretores leiam o regulamento para que não fiquem
desinformados.

Foi mencionada a necessidade dos municípios que não tenham
mais interesse em participar da copa façam uma prévia manifestação para que
possa ser substituído em tempo hábil pelo município de Wagner que
manifestou interesse.

Foi dito novamente acerca dos critérios de participação na Copa
Chapada Forte, que são: "Titulo eleitoral ou carteira de trabalho com período
mínimo de 6 (seis) meses; matricula escolar ou folha de resumo do CAD Único;
comprovante de residência com período mínimo de 6 meses".

Foi pontuada a necessidade dos indicados para a comissão se
atualiza rem e realmente participar da Copa Chapada Forte e que se
disponham a ajudar, que seja cobrada a participação direta e ativa na Copa.

Informado sobre o financeiro e administrativo, ficou a encargo da
Secretaria Executiva, Ises Chaves e do Jurídico do Consórcio, Dr. Reges, a
Diretoria Técnica, o Sr. Luis Alberto de Itaberaba e suplente Rielves de Seabra;
Diretoria médica, Robson Alves dos Santos de !Nova Redenção, Maria José
(Vice Prefeita de Itaberaba) como suplente, Diretoria de Árbitros Tarcisio Costa
Silva e Reinaldo Aquino de Itaetê.

Mencionado acerca da equipe de árbitros, para saber quais os
municípios que possuem 2 trios de árbitros, Itaberaba 2 trios, Boa Vista do
Tupim 1, Redenção 1, Mucuge 1, Andarai 2, Itaett 1. Ficando definido que os
nomes dos árbitros serão passados para Tarcisio, que estará reunindo
documentação de identificação dos árbitros.

Foi determinado acerca da remuneração dos árbitros, que sera
realizado pelo mandante do campo, ficando firmado o valor de R$ 200,00(
duzentos reais) para o arbitro central e R$100(cem reais) para os
bandeirinhas, ressaltando tembém que, conforme o Regulamento, os árbitros
devem ser pagos 1 hora antes do inicio dos jogos e cada trio de árbitros deve
ter no mínimo 3 uniformes. Foi deliberado que seja feito um relatório técnico
informando o empenho da arbitragem. 0 município detentor do quadro de
arbitragem terá a responsabilidade assumir o transporte ate o local onde será
realizada a partida.

Acerca do marketing, foi dito que o Sr. Lucas mudou de função
devendo as ser substituído pelo Sr. Joao Raimundo Santos da Sila4Nego

T
D" , o município de Itaberaba.
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Circuito do Diamante da Chapada Diamantina -

CIDCD - Chapada Forte

Sobre a diretoria de marketing, Alan Géferson de Boa Vista do

Tupim e Ana Fabrícia de Mattos de Itaberaba ficarão responsáveis pela criação

de um plano de marketing para a Copa. 0 Presidente sugeriu que seja criado

um link no site do Consórcio que direcione para uma página de divulgação

com a finalidade de divulgar o evento.

Acerca da comissão disciplinar ficou definido que seria Dr. Ivan
Soares de Nova Redenção, Nestor de Itaetê, o Sr. Arialicio de Itaberaba foi
substituído pelo Sr. Ricardo Rodrigues Santos.

Com relação ao material esportivo, foi declarado que a Sudesb
assegurou que daria um retorno acerca do patrocínio desses equipamentos em
tempo hábil, restando aguardar que resposta sera. dada.

Foi feita a correção da tabela de jogos, onde ficaram definidas
algumas mudanças de datas dos jogos dos municípios de Seabra e Ibitiara.A
respeito da data para inicio da Copa permaneceu o dia 27 de janeiro de 2018,
as 15:00 Horas, conforme predefinição na assembleia do dia 25 de novembro
de 2017.

Restou ainda que, todos os Contratos dos atletas e documentos
referentes aos processos burocráticos da Copa devem ser entregues da sede do
Consórcio, ate o dia 20 de janeiro, onde o Sr. Lula ficará a encargo do
recolhimento para conferência e arquivamento. Acordou-se por unanimidade,
que a Lista de Presença devidamente assinada pelos representantes dos
Municípios Consorciados é p tegrante da presente Ata. A presente
segue assinada por mim, Ises Maria Ferreira Chaves,
Diretora Executiva deste CID e o Sr. Presidente do Consórcio Chapa.da&
Forte, como sinal de aprovação. co-crite

t(41"frefa
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Prefeito de Andarai
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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: PLANEJAMENTO E
ORGANIZAÇÃO DA COPA CHAPADA FORTE COM A COMISSÃO ORGANIZADORA. DIA 06 DE JANEIRO DE 2018
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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: PLANEJAMENTO E

ORGANIZAÇÃO DA COPA CHAPADA FORTE COM A COMISSÃO ORGANIZADORA . DIA 
06 DE JANEIRO DE 2018

ANDARAI
I/

JO 0 LUCIO PASSOS
CARNEIRO 

PRESIDENTE

ADENILTON DOS
SANTOS MEIRA

VICE-PRESIDENTE MARCIONILIO SOUZA

SEABRA-------...NiFABIO MIRANDA DE
OLIVEIRA 

MEMBRO

EDVAL LUZ SILVA MEMBRO ABAIRA

RICARDO DOS ANJOS
MASCARENHAS 

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 ARAÚJO 

MEMBRO LENCOIS

VALDES BRITO DE
SOUZA 

MEMBRO ITAITÉ

EDIMARIO GUILHERME
DE NOVAIS 

MEMBRO IFtAQUARA

ANTONIO CARLOS SILVA
BASTOS 

MEMBRO IRAMAIA

JOAO MACHADO
RIBEIRO 

MEMBRO BARRA DA ESTIVA *—
o 't

HAROLDO AGUIAR MEMBRO IBICOARA .
cr a .42
ic;P:t

AURELIO FAGUNDES DE
SOUZA MEMBRO BONINAL ii,13€ .t.

n P2 (I3 i wei
ea

HELDER LOPES
CAMPOS MEMBRO BOA VISTA DO TUPIM

(-5Z g icriv,T,
et" -.2cojE 10'
.o  gi 41

GUILMA RITA DE CASSIA
GOTTSCHALL DA SILVA

SOARES 
MEMBRO NOVA REDENÇÃO c..) ny

— oQ,o

LEONARDO REBOUDAS
DOURADO LIMA

MEMBRO MORRO DO CHAPÉU

Praga Aurelian° Gondim, 5/N° Centro, Andarai/BA, Cep ti. 46.830-000,

Tel: (75) 3023-7836 Email: consoreloehapadaforteeginaiteom
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