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Data: 01/11/2018.
Apresentante: Arnaldo Gomes da Silva Filho. Ata
n°007/2018 — Reunido do Consórcio Público
Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do
Diamante da Chapada Diamantina — CIDCD —
CHAPADA FORTE, realizada no Município de
Andaraí/BA, em 21 de julho de 2018, As 09 horas.
Aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e
dezoito, As nove horas, na Sede deste Consórcio,
situada à Praça Aureliano Gondim, s/n°, Centro,,
Andarai/BA, foi dado inicio a assembleia
extraordinária onde se estiveram presentes os Entes
Públicos associados ao Consórcio Intermunicipal
de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da
Chapada Diamantina — CIDCD — Chapada Forte,
nos termos do Estatuto em vigor. Registrou-se„
consoante lista nominal devidamente assinada, a
presença dos Excelentíssimos (as) Senhores (as):
João Lúcio Passos Carneiro, Prefeito de Andarai e
Presidente do Consórcio; João Machado Ribeiro,
Marcos Airton, Prefeito de Lençóis, neste atoi
representado pelo Sr. Erick Bunge; Adenilton dos
Santos Meira, Prefeito de Marcionilio Souza e
Vice-Presidente do Consórcio, neste ato
representado pelo Sr. Joaci Moreira de Oliveira
Vice-Prefeito; Cláudio Manoel Luz Silva, Prefeito
de Mucug8; Guilma Rita de Cassia Gottshall da
Silva Soares, Prefeita de Nova Redenção, neste ato
representada pelo Sr. Robson Alves; Aurelio
Fagundes, Prefeito de Boninal; Edimario
Guilherme de Novaes, Prefeito de Iraquara;
Ricardo Oliveira Guimarães, Prefeito de Palmeiras;
Helder Campos, Prefeito de Boa Vista do Tupim,
neste ato representado pela Sr? Edivinio
Cerqueira. Presente também o Coronel Valter
Araújo, da COM Chapada. A pauta, nos termos do
Edital de Convocação, tem o seguinte objetivo:
DISCUSSÃO ACERCA DO CONVÊNIO MDS —
VALOR EMPENHADO; PATRULHA
MECANIZADA — NOVAS MÁQUINAS
ADQUIRIDAS; INDICAÇÃO DE PROPOSTAS
PARA 0 ESTADO; PLANEJAMENTO DE
EXECUÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO
TÉCNICA — PEIXE DA CHAPADA. Iniciando a
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reunião o Presidente do Consorcio saudou a todos
os presentes mencionando nominalmente a todos os
ente k presentes. A. reunião foi conduzida pelo
Presidente e Prefeito de Andaraí. Iniciando (SS
trabalhos o Presidente convocou a todos os
Diretores e Secretários de Esportes para compor a
mesa e iniciou a reunião. A pauta foi discutida da
seguinte forma: 1 — Convênio MDS - 0 Presidente
falou acerca da conquista do valor 4.000.000,00
adquiridos para cisternas de consumo e sobre da
contrapartida financeira que sera' necessária para
este valor pactuado cora o Ministério.2 —
Demandas Junto ao Estado - 0 Presidente
perguntou aos entes presentes se havia algum com
interesse de colocar um encaminhamento de
demandas direcionado ao Estado. Dr. Ivan, falou
acerca do Tribunal de Justiça que não se
manifestou, mesmo após a reunião realizada e
sobre a extinção da Comarca de Mucuid, falou
acerca do Juiz que vem do município de Ilhéus
apenas 1 vez por Ines, informou que quer fazer um
encaminhamento que que continuemos a inserção
junto ao Tribunal de Justiça, solicitando uma
audiência. Dr. Ivan falou também acerca da
Universidade Federal da Chapada, para que sej a
retomada a cobrança para que seja feita a
Universidade para que os municípios que
costumam enviar os estudantes para estudar em
outra localidade. Falou também sobre a Agricultura
Familiar, falou sobre a necessidade de a Coelba
fazer um mapeamento da região para que seja
possível aos agricultores ligar bombas e máquinas
com finalidade de tomar a nossa região
autossustentável. 0 presidente lembrou acerca da
reunido realizada no Consorcio com pauta do
Tribunal de Justiça, que o Consorcio vai acatar e
retomar esse ponto e fazer encaminhamento para o
novo Presidente do Tribunal. Que também irá
retomar a pauta da Universidade Federal da
Chapada, falou também sobre a última reunião
onde esteve presente o representante da Coelba que
já foi tratado esse ponto e que estamos aguardando
apenas retomo da Coelba, pois já enviamos todas
as demandas recebidas dos municípios a Coelba.
Com relação a agricultura familiar o Vice-Prefeito
de Marcionilio falou acerca das informações que o
Estado advertiu que não justificaria a demanda de
agricultura familiar antes de universalização de
famílias que detenham água para consumo
humano, porém na realidade nós necessitamos e
propôs que tentemos inserir no plano de governo do
estado a questão de Assistência Técnica e
Agricultura Familiar falou acerca do Mais Ater
ue não funcionou, • e a enas 3 • refeituras
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conseguiram conveniar, que seja rediscutida a
relação de parceria com o Estado, que não tem dado
apoio real aos municípios. Propôs também que os
municípios chamem pessoas que estão envolvidas
no Bahia Produtiva com finalidade de ajudar os
agricultores no planejamento, o Presidente
declarou que há também a preocupação dom a
certificação dos produtos, pois muitos agricultores
não conseguem vender os produtos por falta de
certificação adequada. Erick questionou acerca da
CONDER Projeto de Pavimentação Urbana, o
Presidente informou que os projetos foram.
encaminhados e protocolados, porém que ao
questionar a CONDER com relação as propostas
foi surpreendido pela informação dada pelo Orgão,
de que apenas conveniariam direto com os
municípios, no mesmo dia o Presidente, a fim de
tentar um outro meio de articulação, foi a SEWN
pretendendo alcançar retomo positivo da demanda
solicitada, porém mesmo assim o Orgdo CONDER,
após ter estimulado o Consórcio a elaborar o
projeto, não liberou convênio para o projeto de
imediato.0 prefeito Eclimario falou acerca da
Agricultura Familiar e expressou acerca da grande
demanda em seu município. Falou também acerca
da utilização das máquinas, pontuando que é
necessário um operador especifico contatado pelo
Consórcio para que a máquina seja melhor
utilizada. Informou que a proposta é que o operador e
seja contrato pelo Consórcio para que haja
exclusividade de operador por máquina, sendo que
o custeio sera do município que solicitante, da.
máquina. Foi dito acerca dos projetos protocolados
no Estado e na Unido, para que sejam retomadag
discussões de demandas que ainda nib foram
respondidas. 3 — Patrulha Mecanizada -
presidente iniciou esta pauta falando acerca das
novas máquinas adquiriras pelo Consórcio.
prefeito Edimario propôs que sejam organizadas
demandas por região, com a finalidade de facilitar
o transporte das máquinas. 0 presidente informou
que já fez urna solicitação junto ao Estado para
adquirir uma prancha transportadora e aguarda
retomo. 4 — Peixe da Chapada - Acerca do
Convênio Peixe da Chapada o Presidente pediu que
os municípios se mobilizem para que seja
executado de imediato, pois o Consórcio já esta
com o recurso para execução e o Consórcio está
apenas no aguardo das licenças ambientais de
alguns municípios, Dr. Ivan mencionou a
importância de que todos se empenhem ao máximo
para que seja executado esse Convênio o mais
breve possível. 0 presidente informou sobre a
ossibilidade de fazer as escava oes com trator
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esteira, o que possibilita que maior número de
municípios realizem as escavações de tanques ao
mesmo tempo. Sugerindo assim que seja realizada
nova reunião com secretários de agricultura airn a
finalidade de adiantar o projeto, informando
inclusive que esta sera a terceira reunido de
planejamento de execução.5 — 0 que ocorrer — O
Presidente falou acerca da presença atuante do
Coronel Valter da CPR Chapada convidando-o a
dar uma palavra.0 Coronel iniciou falando sobre a
satisfação em contribuir com a Região da Chapada
e fazendo uma breve menção as Regiões que
pertencem a CPR Chapada e também sobre a
disponibilidade da Policia Militar da Região para
servir aos municípios consorciados, informando ter
havido uma grande redução de homicídios na
Regido da Chapada, sendo que 10 desses
municípios estão a mais de um ano sem 1 único
homicídio. 0 Coronel também agradeceu o
tratamento oferecido aos policiais. Informou que
muitos municípios têm o perguntado sobre a
possibilidade e quais serias os trâmites necessários
para implantação dos Colégios Militares em suas
cidades, então explanou brevemente sobre a
alternativa de aplicação da doutrina da Policia
Militar aos colégios municipais através de um
Termo de Cooperação Técnica, informando todos
os trâmites necessários, prontificando-se a na
próxima reunido trazer um oficial responsável para
explicar melhor aos municípios interessados nesta
pactuação e dar inicio a organização de
documentação. Acordou-se por unanimidade, que a
Lista de Presença devidamente assinada pelos
representantes dos Municípios Consorciados é
parte integrante da presente Ata. A presente segue
assinada por mim, (a) Naijara Santos Franga,
Agente Financeira e Administrativa deste CIDCD
e o Sr. Presidente do Consórcio Chapada Forte,
como sinal de aprovação. JOAO LUCIO PASSOS
CARNEIRO Prefeito de Andarai Presidente do
CIDCD Nada mais continha. 0 referido é verdade
e dou fé.

Andarai, 01 de novembro de 2018. Eu
Dariana Souza de Oliveira. Oficiala S
escrevi.
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Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do
Circuito do Diamante cia Chapado Diamantina -

CIDCD - Chapada Forte

Ata n° 007/2018 - Reunião do Consórcio Público Intermunicipal de
Desenvolvimento do Circuito do Diamante da Chapada Diamantina
- CIDCD - CHAPADA FORTE, realizada no Município de
Andarai/BA, em 21 de julho de 2018, its 09 horas.

Aos vinte e um dias do mês de julho de dois mil e dezoito, as nove
horas, na Sede deste Consorcio, situada à Praga Aureliano Gondim,
s/n°, Centro, Andarai/BA, foi dado inicio a assembleia extraordinária
onde se estiveram presentes os Entes Públicos associados ao Consorcio
Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da
Chapada Diamantina - CIDCD Chapada Forte, nos termos do Estatuto
em vigor. Registrou-se, consoante lista nominal devidamente assinada,
a presença dos Excelentíssimos (as) Senhores (as): Joao Lúcio Passos
Carneiro, Prefeito de Andarai e Presidente do Consorcio; João Machado
Ribeiro, Marcos Airton, Prefeito de Lençõis, neste ato representado pelo
Sr. Erick Bunge; Adenilton dos Santos Meira, Prefeito de Marcionilio
Souza e Vice-Presidente do Consórcio, neste ato representado pelo Sr.
Joaci Moreira de Oliveira Vice-Prefeito; Cláudio Manoel Luz Silva,
Prefeito de Mucugd; Guilma Rita de Cassia Gottshall da Silva Soares,
Prefeita de Nova Redenção, neste ato representada pelo Sr. Robson
Alves; Aurélio Fagundes, Prefeito de Boninal; Edimario Guilherme de
Novaes, Prefeito de Iraquara;Ricardo Oliveira Guimarães, Prefeito de
Palmeiras; Helder Campos, Prefeito de Boa Vista do Tupim, neste ato
representado pela Sr.aEdivánia Cerqueira. Presente também o Coronel
Valter Araújo, da CPM Chapada. A pauta, nos termos do Edital de
Convocação, tem o seguinte objetivo: DISCUSSÃO ACERCA DO
CONVÊNIO MDS - VALOR EMPENHADO; PATRULHA MECANIZADA -
NOVAS MAQUINAS ADQUIRIDAS; INDICAÇÃO DE PROPOSTAS PARA
0 ESTADO; PLANEJAMENTO DE ExEciao DO TERMO DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA - PEIXE DA CHAPADA. Iniciando a reunido
o Presidente do Consórcio saudou a todos mencionando nominalmente
a todos os entes presentes. A reunido 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 reunido. A pauta foi discutida da seguinte forma. 1 -
Convênio DS - 0 Presidente falou acerca da conquista do valor
4.000.0 ,00 adquiridos para cisternas de consumo e sobre da
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Consórcio Intermunicipal de besenvolvimento do
Circuito do Diamante da Chapada Diamantina -

CIDCD - Chapada Nine

contrapartida financeira que sera necessária para este valor pactuado
com o Ministério.2 - Demandas Junto ao Estado - 0 Presidente
perguntou aos entes presentes se havia algum com interesse de colocar
um encaminhamento de demandas direcionado ao Estado. Dr. Ivan,
falou acerca do Tribunal de Justiça que não se manifestou, mesmo após
a reunião realizada e sobre a extinção da Comarca de Mucuge, falou
acerca do Juiz que vem do município de Ilhéus apenas 1 vez por mês,
informou que quer fazer um 'encaminhamento que que continuemos a
inserção junto ao Tribunal de Justiça, solicitando uma audiência. Dr.
Ivan falou também acerca da Universidade Federal da Chapada, para
que seja retomada a cobrança para que seja feita a Universidade para
que os municípios que costumam enviar os estudantes para estudar em
outra localidade. Falou também sobre a Agricultura Familiar, falou
sobre a necessidade de a Coelba fazer um mapeamento da região para
que seja possível aos agricultores ligar bombas e máquinas com
finalidade de tornar a nossa regido autossustentavel. 0 presidente
lembrou acerca da reunião realizada no Consórcio com pauta do
Tribunal de Justiça, que o Consórcio vai acatar e retomar esse ponto e
fazer encaminhamento para o novo Presidente do Tribunal. Que
também fret retomar a pauta da Universidade Federal da Chapada, falou
também sobre a última reunido onde esteve presente o representante da
Coelba que já foi tratado esse ponto e que estamos aguardando apenas
retorno da Coelba, pois já enviamos todas as demandas recebidas dos
municípios a Coelba. Com relação a agricultura familiar o Vice-Prefeito
de Marcionilio falou acerca das informações que o Estado advertiu que
não justificaria a demanda de agricultura familiar antes de
universalização de famílias que detenham água para consumo humano,
porém na realidade nós necessitamos e propôs que tentemos inserir no
plano de governo do estado a questão de Assistência Técnica e
Agricultura Familiar, falou acerca do Mais Ater que não funcionou, que
apenas 3 prefeituras conseguiram conveniar, que seja rediscutida a
relação de parceria com o Estado, que não tem dado apoio real aos
municípios. Propôs também que os municípios chamem pessoas que
estão envolvidas no Bahia Produtiva coin finalidade de ajudar os
agricultores no planejamento, o Presidente declarou que ha também a
preocupação com a certificação dos produtos, pois muitos agricultores
não conseguem vender os produtos por falta de certificação adequada.
Erick questionou acerca da CONDER, Projeto de Pavimentação Urbana,
o Presidente informou que os projetos foram encaminhados e
protocolados, porém que ao questionar a CONDER com relação as
propospe foi surpreendido pela informação dada pelo Órgão, de que

a
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Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do
Circuito do Diamante da Chapada Diamantina

CIDCD - Chapada Porte

apenas conveniariam direto com os municípios, no mesmo dia o
Presidente, a fim de tentar um outro meio de articulação, foi a SERIN
pretendendo alcançar retorno positivo da demanda solicitada, porém
mesmo assim o Órgão CONDER, após ter estimulado o Consórcio a
elaborar o projeto, não liberou convénio para o projeto de imediato.0
prefeito Edimario falou acerca da Agricultura Familiar e expressou
acerca da grande demanda em seu município. Falou também acerca da
utilização das máquinas, pontuando que é necessário um operador
especifico contratado pelo Consorcio para que a máquina seja melhor
utilizada. Informou que a proposta é que o operador seja contrato pelo
Consórcio para que haja exclusividade de operador por máquina, sendo
que o custeio será do município que solicitante da máquina. Foi dito
acerca dos projetos protocolados no Estado e na Unido, para que sejam
retomadas discussões de demandas que ainda não foram respondidas.
3 - Patrulha Mecanizada - 0 presidente iniciou esta pauta falando
acerca das novas máquinas adquiriras pelo Consorcio. 0 prefeito
Edimario propôs que sejam organizadas demandas por regido, com a
finalidade de facilitar o transporte das máquinas. 0 presidente
informou que já fez uma solicitação junto ao Estado para adquirir uma
prancha transportadora e aguarda retorno. 4 - Peixe da Chapada -
Acerca do Convénio Peixe da Chapada o Presidente pediu que os
municípios se mobilizem para que seja executado de imediato, pois o
Consorcio já está com o recurso para execução e o Consórcio está
apenas no aguardo das licenças ambientais de alguns municípios, Dr.
Ivan mencionou a importância de que todos se empenhem ao máximo
para qUe seja executado esse Convênio o mais breve possível.
presidente informou sobre a possibilidade de fazer as escavações com
trator esteira, o que possibilita que maior número de municípios
realizem as escavações de tanques ao mesmo tempo. Sugerindo assim
que seja realizada nova reunido com secretários de agricultura com a
finalidade de adiantar o projeto, informando inclusive que esta será a
terceira reunido de planejamento de execução.5 - 0 que ocorrer -
Presidente falou acerca da presença atuante do Coronel Valter da CPR
Chapada, convidando-o a dar uma palavra. 0 Coronel iniciou falando
sobre a satisfação em contribuir com a Regido da Chapada e fazendo
uma breve menção as Regiões que pertencem a CPR Chapada e também
sobre a disponibilidade da Policia Militar da Regido para servir aos
municípios consorciados, informando ter havido uma grande redução
de homicídios na Regido da Chapada, sendo que 10 desses municípios
estão a mais de um ano sem 1 único homicídio. 0 Coronel também
agra. - u o tratamento oferecido aos policiais. Informou que muitos

a
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Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do
Circuito do Diamante da Chapada Diamantina -

CIDCD - Chapada Forte

municípios têm o perguntado sobre a possibilidade e quais serias os
tramites necessários para implantação dos Colégios Militares em suas
cidades, então explanou brevemente sobre a alternativa de aplicação da
doutrina da Policia Militar aos colégios municipais através de um Termo
de Cooperação Técnica, informando todos os trâmites necessários,
prontificando-se a na próxima reunido trazer um oficial responsável
para explicar melhor aos municípios interessados nesta pactuagá." o e dar
inicio a organização de documentação.

Acordou-se por unanimidade, que a Lista de Presença
devidamente assinada pelos representantes dos Municípios
Consorciados é parte integrante da presente Ata. A presente segue
assinada por mim,  ca  , Naijara Santos Franga, Agente
Financeira e Administrativa deste CIDCD e o Sr. Presidente do
Consorcio Chapada Forte, co va

Ao LUCIO ASSO S CARNEIRO
Prefeito de Andarai
Presidente do CIDCD

CARTÓRIO DE REGISTRO
CIVIL DE p 441 JURIDI

Protocolo sob Tr- lifteet fts á t.
reg .•  JR sob n ,p

ú
rz

traititir itrol
3
n ra-la ° livr°

41 " Escreve .rairl161-

Praga Aureliano Gondim, 5/N° Centro, Andarai/BA. CEP46.830-000,
Tel.: (75) 3023-7768 Email: chapadaforte@gmail.com

CNRI rt. 18.810.874/0001-70

CARTÓRIO DE REGISTP
DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DE Ai:RAI

Dariana Souza de Oliveira
Oficiais atitutw

4

s

C8010 de iltkIles el°cuMent°5

Regstro CM de 
Pess. Nacres

podarai BaS



•!:

'1 )

o

0



Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do
Circuito do Diamante da Chapada Diamantina

CIDCD - Chapada Forte -

LISTA DE PRESENÇA DE ASSEMBLEIA DO CONSÓRCIO CHAPADA FORTE, TENDO COMO PAUTA:CONVENIO MDS ,
PATRULHA MECANIZADA: DOAÇÕES DE NOVAS MAQUINAS, INDICAÇÕES DE PROPOSTAS PARA 0 ESTADO,
EXECUÇÃO DO CONVENIO PEIXE DA CHAPADA, 0 QUE OCORRER. DIA 21 DE JULHO DE 2018.

NoiviE— ,
cikow- ' kiwactult v ,: AssmantOet:- ' w

JOÃO LUCIO PASSOS
CARNEIRO PRESIDENTE ANDARAf

ADENILTON DOS
VICE-PRESIDENTE MARCIONILIO

SOUZA 
, 11101'
a ri

SANTOS MEIRA

FABIO MIRANDA DE

, OLIVEIRA
MEMBRO SEABRA

,--- ,--,.

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
GUIMARÃES MEMBRO PALMEIRAS

CLAUDIO MANOEL LUZ
SILVA MEMBRO MUCUGt

MARCOS AIRTON
ALVES DE ARAOJO MEMBRO LENCOIS

VALDES BRITO DE
SOUZA MEMBRO ITAITE

EDIMARIO GUILHERME
DE NOVAIS MEMBRO IRAQUARA

•

ANTONIO CARLOS
SILVA BASTOS MEMBRO IRAMAIA

JOÃO MACHADO
RIBEIRO MEMBRO BARRA DA ESTIVA

HAROLDO AGUIAR
MEMBRO IBICOARA

rAURELIO FAGUNDES
DE SOUZA MEMBRO BONINAL .•

HELDER LOPES
CAMPOS MEMBRO BOA VISTA DO

TUPIM

t
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GUILMA RITA DE

CASSIA GOTTSCHALL
DA SILVA SOARES
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Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do

Circuito do Diamante da Chapada Diamantina
CIOCto - Chapada Forte .

LISTA DE PRESENÇA DE ASSEMBLEIA DO CONSÓRCIO CHAPADA FORTE, TENDO COMO PAUTA:CONVENIO MDS ,

PATRULHA MECANIZADA: DOAÇÕES DE NOVAS MAQUINAS, INDICAÇÕES DE PROPOSTAS PARA 0 ESTADO,

EXECUÇÃO DO CONVENIO PEIXE DA CHAPADA, 0 QUE OCORRER. DIA 21 DE JULHO 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: CONVÊNIO
MDS,PATRULHA MECANIZADA:DOAÇÕES DE NOVAS MÁQUINAS,INDICAÇÕES DE PROPOSTAS PARA 0 ESTADO,
EXECUÇÃO DO CONVÊNIO PEIXE DA CHAPADA, 0 QUE OCORRER. DIA 21 DE JULHO DE 2018.
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CM?.)' n. 18.810.874/0001-70

Cartorio de Titules e Documentos

Registro Civil de Pess. Juridicas

Andarai - Bahia



e

:



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS -
RUA NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, 01- CENTRO.
TEL/ FAX— (75)3334-1121/1261
CNPJ: 14.694.400-0001-59

PROCURAÇÃO

LENCOIS
DO JSITO QUI O POVO QC] W

OUTORGANTE: Município de Lençóis, Bahia, pessoa jurídica de direito público

interno, CNPJ if 14.694.400/0001-59, situada na Rua Nossa Senhora da Vitória, s/n,

Centro, Lençóis, Estado da Bahia, representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. Marcos

Airton Alves de Araújo, brasileiro, maior, capaz, casado, RG n° 1.872.544-94 SSP/BA e

CPF n° 248.152.415-20.

OUTORGADO: Erick Bunge Pereira, brasileiro, maior, capaz, Chefe de Gabinete da

Prefeitura Municipal de Lençóis, RG n° 11934932-93 SSP-BA, CPF n° 062.678.105-18.

PODERES: Conferidos poderes para representar o outorgante na Assembléia do

Consórcio Chapada Forte, corn sede na Cidade de Andaral-BA.

Lençois, 19 de Julho de 2018.

MARCOS AIR INA. S DE ARAÚJO
P efeito unicipal

4414DELIONATO DE LENÇÓIS - BAte,‘ latconhepo e dou fé por semelhança a
Adinatura de:

ifintLecs Atzto 4.11/4,€s oc Auk o
rists - BA, In 
testemun verdade.

# litho Henrique k de . opes de Araujo
'dirk Tabeliáo Substituto
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