
GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Adminis-
trativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Orgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas 
públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

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 orgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.

ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE: www.jornalgazetadooeste.com.br

Ano VIII  Nº 2022    Rua Folk Rocha, Nº103 - Sala 01 - Sandra Regina (Centro) - Barreiras/Ba Tel .: 77 3612.7476   14 de abril de 2014

A Paranaíba Transmissora de Energia S.A. informa que o Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) promoverá Audiências 
Públicas para discussão do Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de 
Impacto Ambiental do empreendimento Linha de Transmissão 500kV Barreiras II – Rio 
das Éguas – Luziânia – Pirapora 2, nos municípios de: São Desidério (BA), no dia 22 
de abril de 2014, a partir das 18h, no Centro Cultural Celso Barbosa, localizado na 
Rua Doutor Valério de Brito, 501 – Centro; em Posse (GO), no dia 23 de abril de 2014, 
a partir das 18h, no Auditório Municipal José Antonino da Silva, localizado na Rua 
Robson Ricardo Rodrigues Barbosa, Quadra 08 – Centro; e em Brasilândia de Minas 
(MG), no dia 25 de abril de 2014, a partir das 18h, no Centro Pastoral, localizado na 
Rua Maria Conceição Campos Menezes, 393 – Centro. Será disponibilizado transporte 
gratuito. Os interessados devem entrar em contato com a Paranaíba, até às 18h do dia 
16/04/14, através do número 0800 8871547, ou ligação à cobrar para os números (21) 
3153-4746 / (21) 3153-4753 ou, ainda, para o e-mail: 
paranaiba@paranaibatrans.com.br.” Participe, a sua presença é importante! 


