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Data: 01/11/2018. Apresentante: Arnaldo gomes
da Silva Filho. Ata if 06/2018 — Assembleia Geral
Extraordinária do Consórcio Público
Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do
Diamante da Chapada Diamante da Chapada
Diamantina — CIDCD — CHAPADA FORTE,
realizada no Município de Ibitiara/BA, em 05 de
maio de 2018, as 09 horas. 0 Prefeito anfitrião da
cidade de Ibitiara, fazendo uso da palavra,
cumprimentou os Prefeitos presentes, bem como as
autoridades do Município de Ibitiara e demais
Municípios participantes do CIDCD e público
presente. Externou sua alegria em sediar este
evento, recepcionando os Prefeitos das cidades
circunvizinhas, sobretudo pela reunião em nome da
democracia, transparência e futuro para todos.
Reforçou que, mesmo diante da falta de prestigio
na classe política no âmbito geral, ainda existe
Homem Público sério. Que o Consórcio é a
ferramenta para realização do trabalho de Mks
dadas, com coragem, determinação e humildade.
Importante frisar que as dificuldades existem, mas
é preciso se renovar cada dia mais para solucionar
os desafios constantes. Encerrou sua fala inicial
parabenizando o CIDCD, na pessoa do Presidente
e Prefeito de Andarai, pelo brilhante trabalho que
vem desempenhando para o coletivo da
CHAPADA DIAMANTINA. Pediu a Deus que
proteja a todos e que os trabalhos sejam conduzidos
da melhor forma possivel. Com a palavra o
Presidente do CIDCD agradeceu a cordialidade do
Prefeito de Ibitiara, e toda sua equipe, e
cumprimentou a todos os presentes, passando para
a abordagem do primeiro item da pauta. Item 1 —
Situação dos serviços prestados pela COELBA,
no âmbito dos municípios integrantes do
consórcio CHAPADA FORTE — Nesta
oportunidade o Presidente fez um breve relato
sobre a situação vivenciada no âmbito da Chapada
Diamantina extremamente vinculada a falha e
precariedade dos serviços prestados pela
COELBA. Considerando que o Prefeito de Wagner
provocou esta agenda, o Presidente the conferiu o
direito a palavra. 0 Prefeito de Wagner externou
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que tem problemas raves com a extensão de rede
que, mesmo mantendo constante contato, não
logrou 'êxito algum. A população, a segarança local
e as atividades econômicas são prejudicadas. 0
Prefeito informou que já exerceu dois mandatos
pretéritos e os problemas continuam. Que esta,
omissão e falha da COELBA fomentam a pratica
de condutas ilícitas por parte de ilguns cidadãos
ocasionando acidentes, inclusive. Além disto,
existem problemas graves com o PROGRAMA
LUZ PARA TODOS no Município de Warier que
so tem 400 quilômetros quadrados, mas se trata de
uma pauta exclusive e a parte tendo em vista a
dependência de outros fatores. Na sequência, o
Prefeito de Mucurd cumprimentou os colegas
Prefeitos e parabenizou a receptividade do
Município de Ibitiara. Saudou os vereadores,
autoridades e público presente. Adentrando neste
ponto da Ata, informou que nos povoados de
Caraivas e São João no Município de Mucuga a
energia é insuficiente gerando um problema grave
de queda de energia e demon no retomo. Até o
momento, mesmo diante de inúmeros
questionamentos, não existe ação enérgica da
COELBA para resolução e regular prestação do
serviço. Que na hora de realizar cobranças, seja
para Ente Público, ou seja, para cidadão, a
COELBA é eficiente e assim deveria ser na
prestação dos serviços. Salientou que no Município
de Muculd existem sete comunidades (382 família)
que ainda não tem energia em pleno século XXI.
Com a palavra o Prefeito de had& cumprimentou
todos os Prefeitos em nome do Prefeito anfitrião, e
parabenizou pela brilhante Gestão que vem
realizando. Que alem dos problemas relatados
pelos Prefeitos, existem problemas com a COLBA
relacionados ao próprio Município, pois, no caso de
had& alguns prédios públicos municipais não
estão funcionando em detrimento da falta de
ligação da energia elétrica. Reitera os
agradecimentos ao CIDCD com relação ao
empenho no inicio das obras da rodovia que
beneficia o Município de Itaete. O Prefeito de
Iraquara pontuou suas demandas, principalmente
com relação a ligação de energia do consultório
odontológico que está deixando de prestar o devido
serviço a população por erro, falha, omissão por
parte da COELBA. Retomando a fazer uso da
palavra, o Prefeito de Ibitiara informou que o
numero 0800 disponibilizado pela COELBA não
funciona. E, em síntese, apresentou um relato da
situação do Município de Ibitiara, cuja cobrança da
população recai diretamente sobre o Prefeito. Com
a palavra Prefeito de Marcionilio Souza, saudou a
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todos os Prefeitos, autoridades e público presente.
Destacou que o problema mais constante está
relacionado à falta de energia elétrica,
principalmente ern tempo de chuva, trovoada e/ou
relâmpago. Com a palavra, o Prefeito de Lençóis
destacou que pelo que ouviu dos demais colegas as
demandas são similares no âmbito Municipal.
Salientou que nos festejos do Réveillon ocorreram
diversas quedas de energia. Que também tem
problemas com extensão de rede, urbana e rural,
além da execução do PROGRAMA LUZ PARA
TODOS. Ressaltou também que as Empresas
terceirizadas da COELBA quando chegam ao
Município executar serviços não solicitam alvarás,
autorização para bloqueio de mas e instalam
equipamentos (ex: postos) em locais inapropriados.
Com a palavra o Prefeito de Seabra salientou que
as demandas do Município não são atendidas pela
COELBA. Que está na eminencia de perder o
recurso da pista de acesso ao IFBAHIANO porque
existem dois postes que atrapalham a obra e não são
relocados pela COELBA, cujo custo para tanto está
sendo direcionado para o Município. 0 Prefeito de
Bonilla!, ao fazer uso da palavra, agradeceu ao
atendimento feito ao Município. 0 Prefeito
Haroldo da cidade de Ibicoara, cumprimentou, ao
Prefeito anfitrião, agradeceu ao apoio da COELBA
e destacou que existe problemas na zona rural. Que
implantou o programa ILUMINAR PARA 0 BEM
e com isto vem diminuindo o índice de
criminalidade no bairro renascer no distrito de
cascavel. 0 Presidente solicitou que o CIDCD
elabore um documento conjunto, amparado rias
Resoluções n. 414 da ANEEL. Com a palavra o Sr.
Bruno Borges, Diretor da COELBA,
cumprimentou a todos e ratificou que a Companhia
está a disposição do CIDCD. Que o serviço..
prestado pela COELBA é bastante complexo,.
sobretudo por atender seis milhões de baiano.
Sobre extensão de rede, quando em área urbana
(prioridade de ligação de residência), deve atender
as demandas com prazos distintos da rural. NO
tocante a iluminação pública, a responsabilidade é
da Prefeitura Municipal. Explicou de forma sucinta
como funciona a execução do serviço e que a
COELBA encontra-se a disposição para ajudar a
solucionar as situações pontuas de cada Ente e se
compromete a conferir retomo para o que,foi
pleiteado. 0 Presidente agradeceu a presença dos
representantes da COELBA. Rem 2 — Copa
CHAPADA FORTE — 0 Presidente fez um relato
sobre COPA CHAPADA FORTE e, após
considerações, adentrou na questão do rateio para a
aquisição da premiação do primeiro lugar, ou seja, 
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uma ambulância, cujo Edital para aquisição já foi
publicado. Que o Município de Andaraí já
depositou sua quota de R$ 5.000,00 devendo os
demais integrantes realizar os devidos pagamentos
tendo em vista também que a COPA está próxima
de finalizar. 0 Prefeito de Marcionílio Souza
parabenizou o sucesso da COPA e informou da
felicidade em verificar a participação de
pessoas/famílias que há tempo não frequentava o
estádio 0 Prefeito de Wagner agradeceu ao apoio
de todos os Prefeitos e que a integração foi
essencial. Que propõe que a final seja um jogo
único no Estádio de Andaraí, tendo em vista que o
Município de Wagner está na final. Desde já, o
Prefeito d Andaraí informou que o Estádio
Municipal já esta à disposição para o jogo da final.
0 Prefeito de Mucug8 parabenizou a todos os
envolvidos na COPA e destacou que os problemas
surgidos todos foram diminuídos diante da
grandiosidade da competição. Item 3— Convênios
em Andamento — A Secretária Executiva realizou
uma explanação detalhada sobre a estrutura e
finicionamento do CIDCD que, em parceria com a
equipe técnica, apresentou todos os Convênios
firmados e em andamento no âmbito do Consorcio.
Item 4 — Aprovagio e Ratificação de Municípios
— 0 Presidente submeteu a apreciação dos Entes
Consorciados presentes a apreciação do ingresso do
Município de Ibiquera e Piatft e a ratificação do
Município de Morro do Chapéu e Ibitiara como
integrantes do Consocio Intermunicipal de
Desenvolvimento do Circuito do Diamante da
Chapada Diamantina — CIDCD que, após analise
das exigências estatutárias, foi aprovado por
unanimidade dos presentes. 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) Ises Maria
Ferreira Chaves, Diretoria Executiva deste CIDCD
e o Sr. Presidente do Consórcio Chapada Forte,
como sinal de aprovação. JOAO LECIO
PASSOS CARNEIRO Prefeito de Andaraí
Presidente do CIDCD. Nada mais continha.
referido é verdade e dou fé.

Andaraí, 01 de novembro de 2018. Eu
Dariana Souza de Oliveira. Oficiala
escrevi.
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Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da

Chapada Diamantina - abet, - Chapado Forte

Ata n° 06/2018 - Assembleia Geral Extraordinária do Consórcio
Público Intennunicipal de Ddienvolvimento do Circuito do Diamante
da Chapada Diamantina - CIDCD - CHAPADA FORTE, realizada no
Município de Ibitiara/BA, em OS de maio de 2018, is 09 horas.

0 Prefeito anfitrião da cidade de Ibitiara, fazendo uso da palavra, cumprimentou
os Prefeitos presentes, bem como as autoridades do Município de Ibitiara e
demais Municípios participantes do CIDCD e público presente. Externou sua
alegria em sediar este evento, recepcionando os Prefeitos das cidades
circunvizinhas, sobretudo pela reunião em nome da democracia, transparência e
futuro para todos. Reforçou que, mesmo diante da falta de prestigio na classe
política no âmbito geral, ainda existe Homem Público sério. Que o Consórcio é a
ferramenta para realização do trabalho de mãos dadas, com coragem,
determinação e humildade. Importante frisar que as dificuldades existem, mas é
preciso se renovar cada dia mais para solucionar os desafios constantes.
Encerrou sua fala inicial parabenizando o CIDCD, na pessoa do Presidente e
Prefeito de Andarai, pelo brilhante trabalho que vem desempenhando para o
coletivo da CHAPADA DIAMANTINA. Pediu a Deus que proteja a todos e que os
trabalhos sejam conduzidos da melhor forma possível. Com a palavra o
Presidente do CIDCD agradeceu a cordialidade do Prefeito de Ibitiara, e toda
sua equipe, e cumprimentou a todos os presentes, passando para a abordagem
do primeiro item da pauta. Item I - Situação dos serviços prestados pela
COELBA, no âmbito dos municípios integrantes do Consórcio CHAPADA
FORTE - Nesta oportunidade o Presidente fez um breve relato sobre a situação
vivenciada no âmbito da Chapada Diamantina extremamente vinculada a falha e
precariedade dos serviços prestados pela COELBA. Considerando que o
Prefeito de Wagner provocou esta agenda, o Presidente lhe conferiu o direito a
palavra. 0 Prefeito de Wagner externou que tem problemas graves com a
extensão de rede que, mesmo mantendo constante contato, não logrou êxito
algum. A população, a segurança local e as atividades econômicas são
prejudicadas. 0 Prefeito informou que já exerceu dois mandatos pretéritos e os
problemas continuam. Que esta omissão e falha da COELBA fomentam a pratica
de condutas ilícitas por parte de alguns cidadãos ocasionando acidentes,
inclu ve. Além disto, existem problemas graves com o PROGRAMA LUZ ARA
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Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da

Chapada Diamantina - abet) - Chapada Forte

TODOS no Município de Wagner que s6 tem 400 quilômetros quadrados, mas
se trata de uma pauta exclusive e a parte tendo em vista a dependência de
outros fatores. Na sequência, o Prefeito de Mucugê cumprimentou os colegas
Prefeitos e parabenizou a receptividade do Município de Ibitiara. Saudou os
vereadores, autoridades e público presente. Adentrando neste ponto da Ata,
informou que nos povoados de Caraivas e São João no Município de Mucugê a
energia é insuficiente gerando um problema grave de queda de energia e
demora no retomo. Até o momento, mesmo diante de inúmeros
questionamentos, não existe ação enérgica da COELBA para resolução e
regular prestação do serviço. Que na hora de realizar cobranças, seja para Ente
Público, ou seja, para cidadão, a COELBA é eficiente e assim deveria ser na
prestação dos serviços. Salientou que no Município de Mucugê existem sete
comunidades (382 família) que ainda não tem energia em pleno século XXI.
Com a palavra o Prefeito de Itaetê, cumprimentou todos os Prefeitos em nome
do Prefeito anfitrião, e parabenizou pela brilhante Gestão que vem realizando.
Que além dos problemas. relatados pelos Prefeitos,. existem problemas com a
COELBA relacionados ao próprio Município, pois, no caso de Keefe, alguns
prédios públicos municipais não estão funcionando em detrimento da falta de
ligação da energia elétrica. Reitera os agradecimentos ao CIDCD com relação
ao empenho no inicio das obras da rodovia que beneficia o Município de Heed&
0 Prefeito de lraquara pontuou suas demandas, principalmente com relação a
ligação de energia do consultório odontológico que esta deixando de prestar o
devido serviço a população por erro, falha, omissão por parte da COELBA.
Retornando a fazer uso da palavra, o Prefeito de Ibitiara informou que o numero
0800 disponibilizado pela COELBA não funciona. E, em síntese, apresentou um
relato da situação do Município de Ibitiara, cuja cobrança da população recai
diretamente sobre o Prefeito. Com a palavra Prefeito de Marcionilio Souza,
saudou a todos os Prefeitos, autoridades e público presente. Destacou que o
problema mais constante esta relacionado à falta de energia elétrica,
principalmente em tempo de chuva, trovoada e/ou relâmpago. Com a palavra, o
Prefeito de Lençóis destacou que pelo que ouviu dos demais colegas as
demandas são similares no âmbito Municipal. Salientou que nos festejos do
Reveillon ocorreram diversas quedas de energia. Que também tem problemas
com extensão de rede, urbane e rural, além da execução do PROGRAMA LUZ
PARA TODOS. Ressaltou também que as Empresas terceirizadas da COELBA

ea
quail.. chegam ao Município executar serviços não solicitam a as,
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Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da

Chapada Diamantina - CIDCD - Chapada Forte

autorização para bloqueio de ruas e instalam equipamentos (ex: postos) em
locais inapropriados. Com a palavra o Prefeito de Seabra salientou que as
demandas do Município não são atendidas pela COELBA. Que está na
eminencia de perder o recurso da pista de acesso ao IFBAHIANO porque
existem dois postes que atrapalham a obra e não são relocados pela COELBA,
cujo custo para tanto esta sendo direcionado para o Município. 0 Prefeito de
Boninal, ao fazer uso da palavra, agradeceu ao atendimento feito ao Município.
0 Prefeito Haroldo da cidade de Ibicoara, cumprimentou ao Prefeito anfitrião,

o agradeceu ao apoio da COELBA e destacou que existe problemas na zona rural.
Que implantou o programa ILUMINAR PARA 0 BEM e com isto vem diminuindo
o índice de criminalidade no bairro renascer no distrito de cascavel. 0 Presidente
solicitou que o =CD elabore um documento conjunto, amparado nas
Resoluções n. 414 da ANEEL. Com a palavra o Sr. Bruno Borges, Diretor da
COELBA, cumprimentou a todos e ratificou que a Companhia esta a disposição
do CIDCD. Que o serviço prestado pela COELBA é bastante complexo,
sobretudo por atender seis milhões de baianos. Sobre extensão de rede, quando
em área urbana (prioridade de ligação de residência), deve atender as
demandas com prazos distintos da rural. NO tocante a iluminação pública, a
responsabilidade é da Prefeitura Municipal. Explicou de forma sucinta como
funciona a execução do serviço e que a COELBA encontra-se a disposição para
ajudar a solucionar as situações pontuadas de cada Então se compromete a
conferir retorno para o que foi pleiteado. 0 Presidente agradeceu a presença dos

O 
representantes da COELBA. Item 2 — Copa CHAPADA FORTE — 0 Presidente
fez um relato sobre COPA CHAPADA FORTE e, após considerações, adentrou
na questão do rateio para a aquisição da premiação do primeiro lugar, ou seja,
uma ambulância, cujo Edital para aquisição já foi publicado. Que o Município de
Andaraf já depositou sua quota de R$ 5.000,00 devendo os demais integrantes
realizar os devidos pagamentos tendo em vista também que a COPA esta
próxima de finalizar. 0 Prefeito de Marcionflio Souza parabenizou o sucesso da
COPA e informou da felicidade em verificar a participação de pessoas/famílias
que há tempo não frequentava o estádio 0 Prefeito de Wagner agradeceu aog
apoio de todos os Prefeitos e que a integração foi essencial. Que propõe que a
final seja um jogo único no Estádio de Andarai, tendo em vista que o Município
de Wagner está na final. Desde já, o Prefeito d Andarai informou que o Estádio
Municipal já está à disposição para o jogo da final. 0 Prefeito de Mucugd
parab zou a todos os envolvidos na COPA e destacou que os prob -1) as
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Consórcio Intertnunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante da
Chapada Diamantina - CIDCD - Chapada Forte

surgidos todos foram diminuídos diante da grandiosidade da competição. Item3 — Convênios em Andamento — A Secretária Executive realizou umaexplanação detalhada sobre a estrutura e funcionamento do CIDCD que, emparceria com a equipe técnica, apresentou todos os Convênios firmados e em
andamento no âmbito do Consorcio. Item 4 — Aprovação e Ratificação deMunicípios — 0 Presidente submeteu a apreciação dos Entes Consorciados
presentes a apreciação do ingressodo Município de Ibiquera e Piatãe
aratificação do Município deMorro do Chapéu e Ibitiaracomo integrantes do
Consocio Intermunicipal de Desenvolvimento do Circuito do Diamante daChapada Diamantina — CIDCD que, epos analise das exigências estatutárias,foi aprovado por unanimidade dos presentes.

Acordou-se por unanimidade, que a Lista de Presença
devidamente assinada elos representantes dos Municípios
Consorciados é parte teg nte da presente Ata. A presente segue
assinada por mim Ises Maria Ferreira Chaves,
Diretora Executiva deste cbtD e o Sr. Presidente do Consórcio ChapadaForte, como sinal de aprovação.

fel e Arty,

• Ao LUCIO PASS •S CARNEIRO
Prefeito de Andaraf

Presidente do CIDCD
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Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do
Circuito do Diamante da Chapada Diamantina

CIDCD - Chapada Forte

LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO CHAPADA FORTE, TENDO COMO PAUTA:
COPA CHAPADA FORTE, CONVÊNIO DO CONSÓRCIO, APROVAÇÃO E RATIFICAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, 0 QUE
OCORRER. DIA 05 DE MAIO DE 2018.
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JOÃO LUCIO PASSOS
CARNEIRO PRESIDENTE ANDARA1 A•

ADENILTO
MEI
N OS

SANTOS 
D
RA VICE-PRESIDENTE

MARO
CIONfLIO
SUZA

P.
FABIO MIRANDA DE

OLIVEIRA MEMBRO
SEARA

EDVAL LUZ SILVA
MEMBRO ABAIRA

JOSE ROBERTO DOS
SANTOS OLIVEIRA MEMBRO IBITIARA

RICARDO DOS ANJOS
MASCARENHAS MEMBRO ITABERABA

MARCOS SOUZA DA
MOTA MEMBRO LAJEDINHO

RICARDO OLIVEIRA
GUIMARÃES MEMBRO PALMEIRAS

CLAUDIO MANOEL LUZ
SILVA MEMBRO MUCUGE

COO __
MARCOS AIRTON
ALVES DE ARAÚJO 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

4.24-1.6a4"
HAROLDO AGUIAR MEMBRO IBICOARA

'

_ <
"

AURELIO FAGUNDES
DE SOUZA MEMBRO BONINAL

1
'
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Tel: (75) 3023-7836 Email: cansorclochapadaforteegmail.com
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Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do
Circuito do Diamante da Chapada Diamantina

abet. - Chapada Forte

LISTA DE PRESENÇA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO CHAPADA FORTE, TENDO COMO PAUTA:
COPA CHAPADA FORTE , CONVÊNIO DO CONSÓRCIO, APROVAÇÃO E RATIFICAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, 0 QUE
OCORRER. DIA OS DE MAIO DE 2018.

HELDER LOPES
CAMPOS MEMBRO BOA VISTA DO

TUPIM

GUILMA RITA DE
CASSIA GOTTSCHALL
DA SILVA SOARES

MEMBRO NOVA REDENÇÃO

LEONARDO REBOUÇAS
DOURADO LIMA MEMBRO MORRO DO CHAPÉU

4-----114F-4.

ELTER SILVA BASTOS
MEMBRO WAGNER

Praça Aurelian° Gondim, 5/N° Centro, Andaral/BA, Cep n. 46.830-000,
Tel: (75) 3023-7836 Email: consorclochapadaforte@gmail.com
CNPJ rt. 18:810.874/0001-70

Cartório de Illutos o Documentos

Registro Civil de Pess. 
Juridicas

Andaral - Bahia
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Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do

Circuito do Diamante da Chapada Diamantina

CIDCD - Chapada Forte

LISTA DE PRESENÇA DE ASSEMBLEIA ORDINÁRIA REALIZADA As 9:00 HORAS, NO MUNICÍPIO DE IBITIARA NO DIA 05

DE MAIO DO ANO DE 2017, TENDO COMO PAUTA: SITUAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA COELBA; COPA

CHAPADA FORTE; CONVÊNIOS EM ANDAMENTO; APROVAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS; 0 QUE OCORRER.
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Praça Aureliano Gondim, 5/N° Centro, AndaraWBA, Cep n. 46.830-000,

Tel: (75) 3023-7836 Email: consorciochapadaforte@gmail.com

CNPJ n. 18.810.874/0001-70

Cartório de 'Mobs e mentos

Registro Civil de Pess. Juridicas

Andarei - Bahia
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CONSÓRCIO '

CHAPADA FORTE

Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do

Circuito do Diamante da Chapada Diamantina

CIDCD - Chapada Forte

LISTA DE PRESENÇA DE ASSEMBLEIA ORDINÁRIA REALIZADA AS 9:00 HORAS, NO MUNICÍPIO DE ISITIARA NO DIA 05
DE MAIO DO ANO DE 2017, TENDO COMO PAUTA: SITUAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA COELBA; COPA
CHAPADA FORTE, CONVÊNIOS EM ANDAMENTO; APROVAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE MUNICÍPIOS; O QUE OCORRER.
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Print: Aureliano 6ondim. 5/N° Centro, Andarai/BA, Cep n. 46.830-000,

Tel: (75) 3023-7836 Email: consorciochapadaforteegmaitcom

CNPJ n. 18.810.874/0001-70

Latino de Taulos e Documentos

Registro CM de Pen. Jundicas

Andaral - Bahia



o


