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CIDCD - Chapada Forte
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Ata n° 023/2016 - AssembleiaGeral Extraordinária do Consórcio

Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do

Diamante da Chapada Diamantina - CIDCD - CHAPADA FORTE,
realizada no Município de Andarai/BA, em 29 de Novembro de
2016, As 10 horas.

Aos vinte e nove dias do mês de novembro de dois mil e dezesseis, as
dezhoras, na Sede deste Consorcio, situada à Praga Aureliano Gondim,
s/n°, Centro, Andarai / BA, foi dado inicio a
assembleiaextraordindriaonde se reuniram 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, atendendo Edital de convocação
anteriormente encaminhado, que figura como parte integrante da
presente Ata.Registrou-se, 4onsoante lista nominal devidamente
assinada que segue como Srte integrante desta Ata, a presença dos
Excelentíssimos (as) Senhores (as) Eleitos (as) nas eleições de 02 de
outubro de 2016. Estevepresente como convidado o Sr. Nelson Mello,
Sócio Diretor da Empresa Mello Gestão (SEBRAE). 0 Presidente
cumprimentou todos os presentes, falando da felicidade em participar

'.deste momento de transição para um futuro melhor no ambit() da
Chapada Diamantina. Apresentou os Novos Gestores e fez um
panorama da situação do CIDCD, sobretudo com relação aos convônios
em andamento no ambit° dos Entes Consorciados. A Secretária
Executiva apresentou toda a estrutura do Consorcio, bem como todos
os beneficios e ago-es decorrente do CIDCD para os Consorciado. 0
Presidente do CIDCD reforçou a importancia dos prefeitos (as) unidos,
já no inicio do próximo mandato, atuar em prol da resolução de
algumas propostas cadastradas no SICONV, a exemplo do Ministério do
Turismo. Registrou que pretende ceder para o CIDCD a area outrora
cedida pelo Governo Estadual (extinto 116sto Rodoviário Fiscal) ainda
neste mandato, para fomentar/viabilizar um grande projeto de estação
e transbordo para regido. Solicitou que sua assessoria prdvidenciasse
a resolução da questão. Ato continuo, com a palavra o representante do
SEBRAE reforçou a ideia de fomentar e implantar um trabalho pioneiro
na Chapada de Geração de Emprego e Renda Territorial através dos
Entes Consorciados o que foi de pronto aceito pelo Presidente, tendo em
vista que no próprio inc. I do art. 11 do Estatuto Social, ou seja,

Pagina I de 3

Cep n. 46.830-000Praga Aureliano Gondim, 1° Andar, Centro, Andara1/13

C PJ n. 18.810.874/0001-70

O



ACI1*0122

‘irpiwyMO A ç,j4

\L

 

CHAPADA FORTE 11)

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do

Circuito do Diamante da Chapado Diamantina -

CIDCD - Chapada Forte

"promover e acelerar o desenvolvimento sócio econômico da regido...".
Presidente apresentou um projeto para o desenvolvimento da cadeia
produtiva da Chapada Diamantina, uma parceria entre o CIDCD,
Municípios, Empresários e Pequenos Produtores. 0 Presidente propôs
uma grande reunido articulada com todos os Municípios. Na seqüência,
e por unanimidade dos presentes, os representantes reeleitos ou eleitos
dos Entes Consorciados ratificaram o interesse em continuar
participando do CIDCD. Os Municípios de Wagner, Boa Vista do
Tupim, Rui Barbosa, Itaberaba e Morro do Chapéu, através dos
Prefeitos Eleitos aqui presentes, externaram a vontade e fizeram de
pronto o requerimento para participar do Consórcio CHAPADA
FORTE a partir de 10 de janeiro de 2017. 0 Presidente solicitou que
fosse registrado em Ata para ser submetido para aprovação na
próxima Assembleia do CIDCD, nos termos estatutário. E, por fim, o
Sr. Presidente declara que as deliberações tomadas observaram
rigorosamente o quorum previsto no Estatuto Social em vigor, passando
a palavra para quem quisesse se manifestar e, na ausência de
manifesto, como nada mais havia para ser tratado, agradeceu a
presença de todos e deu por encerrada a presente Assembleia,
determinando a mim, que servi como secretária, que lavrasse a presente
ata e a levasse a registro junto aos órgãos públicos competentes para
surtir os efeitos jurídicos necessários.Acordou-se por
unanimidade,que a Lista de Presença devidamente assinada pelos
representantes dos Municípios Consorciados é parte i tpogrrte da
presente Ata. A presente segue assinada por mim,   \  ,
Gabriela Souza Santos, Diretora Executiva deste ±1DCDe oSr.
Presidente do Consorcio Chapada Forte, como sinal de aprovação.

Aural' agundes
Prefeito eito de Boninal
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