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ATOS OFICIAIS

Atos Oficiais Administrativos publicados simultaneamente, impresso e online: www.jornalgazetadooeste.com.br

Prefeituras e Câmaras prestam contas à população

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF é uma exigência da Constituição

Federal que estabelece que o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre.

O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez mais, os órgãos de controle externo e a sociedade, conhecam, acompanhem e

analisem o desempenho da administração municipal.

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei n° 101/2000, estão publicados abaixo  Atos Oficiais Administrati-
vos de Prefeituras, Câmaras  Municipais e outros orgãos oficiais, que zelando pela transparência das contas públicas
municipais, coloca a disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

Cooperativa Mista dos Micros Produtores Agrícolas dos Municípios
de Tabocas do Brejo Velho e Brejolândia

CNPJ n° 00.623.659/0001-02

EDITAL DE CONVOCAÇÃO:
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA

 O Presidente da Cooperativa Mista dos Micros Produtores Agrícolas dos Municí-
pios de Tabocas do Brejo Velho e Brejolandia – Ltda. escrita no CNPJ n° 00.623.659/
0001-02, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere o Estatuto Social; convoca todos
os sócios para uma Assembléia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 05 de julho /2011, na
sua sede na Rua 13 de Maio n° 63, Tabocas do Brejo Velho – BA. Em primeira convocação as
08:30 (horas) com 02 terço dos associados em condições de votar, em segunda convocação
as 09:30 (horas) com metade e mais 01 (um) dos associados em condições de votar, em
terceira convocação as 10:30 (horas) com no mínimo 10 (dez) associados em condições de
votar. Para discutir e deliberar os  seguinte: Avaliação do projeto que se encerra PAA referen-
te a CPR BA/2010/02/0123. Participação do Programa da compra da Agricultura Familiar
com Doação Simultânea PAA, CONAB. Elaboração da nova proposta. Discutir outros assun-
tos de interesse da Cooperativa. O numero de associados em condições de votar são: 75.
Tabocas do Brejo Velho 20 de junho de 2011. Edro Pinheiro de Santana. Presidente.


