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ANO 2018 REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS LIVRO A N°14
INSCRIÇÃO
AVERBAÇÃO
NUMERO DE ORDEM:1076 Protocolado sob
n°:747 Data: 01/11/2018. Apresentante: Arnaldo
Gomes da Silva Filho.Ata n°003/2018 — P Reunido
de Avaliação e Monitoramento da Copa Chapada
Forte do Consórcio Público Intermunicipal de
Desenvolvimento do Circuito do Diamante da
Chapada Diamantina — CIDCD — CHAPADA
FORTE,realizada no Município de Andarai/BA,em
24 de fevereiro de 2018, is 09 horas, na sede do
Consórcio Aos vinte e quatro dias do mês de
fevereiro do ano de dois mil e dezoito, As nove
horas, na sede do Consórcio, foi dado inicio a ri
reunião de avaliação e monitoramento da Copa
Chapada Forte, onde se reuniram os Diretores e
Secretários
de
Esportes
ao
Consórcio
Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do
Diamante da Chapada Diamantina — CIDCD —
Chapada Forte, nos termos do Estatuto ern vigor.
Registrou-se, consoante lista nominal devidamente
assinada, a presença dos Municípios e
Excelentíssimos (as) Senhores (as) representantes:
O MUNICiPIO DE ANDARAI/BA, neste ato
representado pelo Sr. Tarcísio Costa Silva; 0
MUNICÍPIO DE IRAMAIA/BA, neste ato
representado pelo Sr. Mario Cleiton,
MUNICÍPIO DE LENÇÓIS/BA, neste ato
representado pelo Sr. Renato C. Santos; 0
MUNICÍPIO DE ITABERABA, neste ato
representado pelo Sr. Luiz Alberto do Bonfim;
MUNICÍPIO DE MARCIONILIO SOUZA,
neste ato representado pelo Sr. Nelcy Sao Pedro;0
MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO TUPIM,neste
ato representado pelo Sr. Jean Santos; O
MUNICiPIO DE ITAETÉ,neste ato representado
pelo Sr. Renaldo P. de Aquino;0MUNICÍPIO DE
NOVA REDENÇÃO,neste ato representado pelo
Sr. Epaminondas dos Anjos; 0 MUNICÍPIO DE
PALMEIRAS, neste ato representado pelo Sr.
Gilmar Guimarães. A pauta trata-se do seguinte
objeto:
1°
Reunião
de
Avaliação
e
Monitoramento da Copa Chapada Forte.
Iniciando a reunião a Secretária Executiva do
Consorcio, quem conduziu a mesma,saudou a todos
os presentes mencionando nominalmente. A pauta
foi discutida da seguinte forma. 1 — Comissão
Organizadora —Iniciando a pauta desta reunido,foi
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.'arcisio na direção da Copa, pois o mesmo tem se
sentido
sobrecarregado, sendo
assim
é
-ndispensável que a comissad sejá atuante. 2 —
Quarto árbitro — Sr. Tarcísio argumentou acerca da
tuação dos quartos árbitros que tem sido
'escuidosos,
.ii
restando definido que seja levado a
assembleia a necessidade do 4° árbitro ser de outro
unicipio, para que haja maior imparcialidade ou se
deixarão os árbitros do município mandante apitar.
— Policiamento — A secretária executiva alertou
acerca dos offcios que devem ser enviados aos
!.omandos Regionais com antecedência, apesar do
ons6rcio enviar o oficio, faz-se necessário que o
município mandante também envie um oficio
contendo data, horário e local onde o jogo sera
ealizado e que seja enviado com no mínimo 4 dias
de antecedência para que haja policiamento
dequado. Sr. Luiz Alberto apresentou Sr. Mauricio,
omalista criador do aplicativo que mostra em
empo real os resultados dos jogos na Copa. 4 —
Aplicação de Cartões — Ficou definido pelos
ecretdrios e diretores que os cartões devem ser
ctunulativos ate a final, restando avaliação
osterior e colocação em pauta na assembleia para
erificação da hipótese de zerar nas semifinais e
nais. 5 — Árbitros — 0 Sr. Luiz Alberto falou
acerca dos convites para almoço e confraternizações
ara que não se estendam aos árbitros, bem como os
esmos se receberem que não aceitem, aos términos
dosjogos,com a finalidade de haver imparcialidade
as decisões finais e que cheguem em campo
caracterizados. 6 — Informações do Regulamento
Foi citada a importância dos atletas estarem
interados e lerem o Regulamento da Copa, pois foi
8 ercebido que eles não estão cientes de todas as
eras e que isto seria evitado, se eles se
formassem acerca do que rege o Regulamento. 7
Avaliação da Recepção das Seleções - Sobre ter
II local especifico (alojamento/vestiário) para a
legdo, quando chegarem ao município e deixar
do previamente estabelecido com relação a
ecepção. A Secretária Executiva propôs também
m local para descanso antes dos jogos com a
nalidade de facilitar o horário das partidas para que
do atrasem.8 —Entrega de Súmulas — Sr. Tarcísio.
alou acerca do atraso na entrega das súmulas,
olicitando aos senhores diretores que entreguem a
Amnia em tempo hábil e sem rasuras. Foi aberto um
spaço ao final da reunião para entrega dos
'formes doados pela Sudesb. Acordou-se por
nanimidade, que a Lista de Presença
• evidamente assinada pelos representantes dos
unicipios Consorciados é parte integrante da Cartório de
Títulos e Documentos
presente Ata. A presente segue assinada por mim,
Registro Civil de Pess. Jurídicas
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Naijara Santos Franga, Assistente Administrativa
deste CIDCD e a Sr.' Ises Maria Pereira Chaves,
Secretária Executiva do Consórcio Chapada Forte,
corno sinal de aprovação. ISES MARIA
FERREIRA CHAVES Secretária Executiva do
CIDCD. Nada mais continha. 0referido é verdade
e doufé.
Andarai,01 de novembro de 2018: Eu,
,.=
Dariana Souza de Oliveira. Oficiala Su.s ituta,
escrevi.
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Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do
Circuito do Diamante da Chapada Diamantina CIDCD - Chapada Forte

Ata n° 003/2018 - P Reunião de Avaliação e Monitoramento da Copa
Chapada Forte do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento
do Circuito do Diamante da Chapada Diamantina - CIDCD - CHAPADA
FORTE, realizada no Município de Andarai/BA, em 24 de fevereiro de
2018,is 09 horas, na sede do Consórcio.
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Aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, às
nove horas, na sede do Consórcio, foi dado inicio a la reunião de Avaliação e
monitoramento da Copa Chapada Forte, onde se reuniram os Diretores e
Secretários de Esportes 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 Municípios e Excelentíssimos (as)
Senhores (as) representantes: O MUNICÍPIO DE ANDARAf/BA, neste ato
representado pelo Sr. Tarcísio Costa Silva; 0 MUNICÍPIO DE IRAMAIA/BA,
neste ato representado pelo Sr. Mario Cleiton; O MUNICÍPIO DE
LENÇÓIS/BA, neste ato representado pelo Sr. Renato C. Santos; 0
MUNICÍPIO DE ITABERABA, neste ato representado pelo Sr. Luiz Alberto do
Bonfim; O MUNICÍPIO DE MAR.CIONÍLIO SOUZA, neste ato representado
pelo Sr. Nelcy Sao Pedro;0 MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO TUPIM, neste ato
representado pelo Sr. Jean Santos; 0 MUNICÍPIO DE ITAETÉ, neste ato
representado pelo Sr. Renaldo Peneira de Aquino; 0 MUNICÍPIO DE NOVA
REDENÇÃO, neste ato representado pelo Sr. Epaminondas dos Anjos; 0
MUNICÍPIO DE PALMEIRAS, neste ato representado pelo Sr. Gilmar
Guimarães. A pauta trata-se do seguinte objeto: 10 Reunião de Avaliação e
Monitoramento da Copa Chapada Forte. Iniciando a reunido a Secretária
Executiva do Consorcio, quem conduziu a mesma, saudou a todos os
presentes mencionando nominalmente. A pauta foi discutida da seguinte
forma: 1 - Comissão Organizadora - Iniciando a pauta desta reunido, foi
argumentado acerca da necessidade de assistência a Tarcísio na direção da
Copa, pois o mesmo tem se sentido sobrecarregado, sendo assim é
indispensável que a comissão seja atuante. 2 - Quarto árbitro - Sr. Tarcísio
argumentou acerca da atuação dos quartos árbitros que têm sido
descuidosos, restando definido que seja levado a assembleia a necessidade do
410 árbitro ser de outro município, para que haja maior imparcialidade ou se
deixarão os árbitros do município mandante apitar. 3 - Policiamento - A
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Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do
Circuito do Diamante da Chapada Diamantina
CIDCD - Chapada Forte

secretária executiva alertou acerca dos oficios que devem ser enviados aos
Comandos Regionais com antecedência, apesar do Consórcio enviar o oficio,
faz-se necessário que o município mandante também envie um oficio
contendo data, horário e local onde o jogo será realizado e que seja enviado
com no mínimo 4 dias de antecedência para que haja policiamento adequado.
Ato continuo, o Sr. Luiz Alberto apresentou Sr. Mauricio, Jornalista criador
do aplicativo que mostra em tempo real os resultados dos jogos na Copa.4 Aplicação de Cartões - Ficou definido pelos secretários e diretores que os
cartões devem ser acumulativos até a final, restando avaliação posterior e
colocação em pauta na assembleia para verificação da hipótese de zerar nas
semifinais e finais. 5 - Árbitros -0 Sr. Luiz Alberto falou acerca dos convites
para almoço e confraternizações para que não se estendam aos árbitros, bem
como os mesmos se receberem que não aceitem, aos términos dos jogos, com
a finalidade de haver imparcialidade nas decisões finals e que cheguem em
campo caracterizados. 6 - Informações do Regulamento - Foi citada a
importância dos atletas estarem interados e lerem o Regulamento da Copa,
pois foi percebido que eles não estão cientes de todas as regras e que isto
seria evitado, se eles se informassem acerca do que rege o Regulamento.7 Avaliação da Recepção das Seleções - Sobre ter um local especifico
(alojamento/vestiário) para a seleção, quando chegarem ao município e deixar
tudo previamente estabelecido com relação a recepção. A Secretária Executiva
propôs também um local para descanso antes dos jogos com a finalidade de
facilitar o horário das partidas para que não atrasem. 8 - Entrega de
Súmulas - Sr. Tarcísio falou acerca do atraso na entrega das sumulas,
solicitando aos senhores diretores que entreguem a súmula em tempo hábil e
sem rasuras.Foi aberto um espaço ao final da reunido para entrega dos
uniformes doados pela Sudesb. Acordou-se por unanimidade, que a Lista
de Presença devidamente assinada pelos representantes dos Municípios
Consorciados '6 parte integrante da presente Ata. A presente segue
, Naijara Santos França, Assistente
assinada por mim,
Administrativa deste CI CD e a Sr.a Ises Maria Ferreira Chaves, Secretária
Executiva do Consórcio Chapada Forte, como sinal de aprovação.
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Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do
Circuito do Diamante da Chapada Diamantina
CIDCD - Chapada Forte

AVALIAÇÃO E
FORTE, TENDO COMO PAUTA: 112 REUNIÃO DE
LISTA DE PRESENÇA DO CONSÓRCIO CHAPADA
2018
MONITORAMENTO DA COPA CHAPADA FORTE. DIA 24 DE FEVEREIRO DE
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Cartório de'Milos e Documentos
Juridicas
Registro Civil de Pess.
Andarai - Bahia
46.830-000,
Praça Aureliano Gondim, 5/N° Centro, Andarai/BA, Cep n.
consorcioehapadaforteegmail.com
Tel: (75) 3023-7836 Email:
CNPT ii. 18.810.874/0001-70
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Consórcio Intermunicipal de besenvolvimento do
Circuito do Diamante da Chapada Diamantina
CIDCD - Chapada Forte
,

CHAPADA FORTE ./

LISTA DE PRESENÇA DO CONSÓRCIO CHAPADA FORTE, TENDO COMO PAUTA: 1.2 REUNIÃO DE AVALIAÇÃO E
MONITORAMENTO DA COPA CHAPADA FORTE. DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2018
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