
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.
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Produtores do Oeste baiano vão recuperar 
nascentes de rios

Ascom Aiba

Produtores do Oeste baiano se uniram para recuperar as nas-
centes dos rios existentes na região. O primeiro município bene-
ficiado é São Desidério, que vai receber recursos da Associação 
Baiana dos Produtores de Algodão (Abapa) e da Associação de 
Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) para recuperação de 
nascentes em 11 comunidades.
“O Oeste Baiano é uma prova de que é possível produzir em 
grande escala, atendendo a legislação ambiental e investindo na 
recuperação e preservação das nossas riquezas naturais”, ressal-
tou o presidente da Abapa, Júlio Cézar Busato, ao assinar, junta-
mente com o presidente da Aiba, Celestino Zanella, o acordo de 
cooperação técnica com o prefeito José Carlos de Carvalho.
Pela parceria firmada, os produtores rurais garantem o aporte 
financeiro. Em contrapartida, a Prefeitura se responsabiliza pelo 
projeto e a mão de obra. Ainda este ano, além de São Desidério, 
os produtores do Oeste vão investir na recuperação das nascen-
tes de rios em Barreiras, Luís Eduardo Magalhães e Correntina. 
Mas, segundo o presidente da Aiba, não está descartada a inclu-
são de outros municípios:
“Já trabalhamos em parceria com prefeituras da nossa região re-
cuperando e pavimentando estradas, num trabalho que tem be-
neficiado, sobretudo, as comunidades rurais. Vamos utilizar essa 
mesma estrutura para recuperar as nascentes dos nossos rios”.
Em São Desidério, a parceria dos produtores com a prefeitura 
prevê a recuperação de nascentes em áreas de preservação per-
manente (APP’s), que somam mais de 80 hectares, localizadas 
nas comunidades de Alegre da Pontezinha, Cabeceira do Salto, 
Alegre, Conceição de Baixo, Marias, Boqueirão do Palmeiral, Es-
tiva, Canabravão, João Rodrigues, Baixa Bonita e Pindaíba.



GAZETA DO OESTE
ATOS OFICIAIS

Página 02Barreiras, 16 de janeiro de 2018

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: 1ED4A5EEDA359F68 - AC VALID RFB V5 - ICP-BRASIL - ID: 2.16.76.1.2.3.36

COOPERATIVA MISTA DE PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA DOS 
ASSENTADOS NO PROJETO RIO DE ONDAS – COOPERIO LTDA. 

 
CNPJ. 02.031.974/0001-68 
NIRE nº 29.4.0002377-1 
 
 

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
 
A presidente da Cooperativa Mista de Produção Agropecuária dos Assentados 
no Projeto Rio de Ondas – COOPERIO Ltda., no uso de suas atribuições 
conferidas através do Estatuto Social, convoca a todos os associados, que 
nesta data são em número de 31(trinta e um), em condição de voto, para se 
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no Assentamento 
Rio de Ondas, Vila São Pedro III, Rua dos Buritis, sede da associação desta 
Vila, zona rural da cidade de Luís Eduardo Magalhães – BA, às 13:00 (treze) 
horas no dia 16 (dezesseis) de fevereiro de 2018, com a presença de no 
mínimo 2/3 (dois terços) dos associados para sua instalação em primeira 
convocação, às 14:00 (quatorze) horas com a presença de metade mais um 
dos associados para sua instalação em segunda chamada e às 15:10 (quinze e 
dez) horas, com a presença de qualquer quantidade dos associados, para sua 
instalação em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos: 
 
ORDEM DO DIA: 
 
1 - Alteração de endereço; 
2 - Regularização cadastral junto aos órgãos fiscalizadores; 
3 - Reforma do estatuto; 
4 - Eleição e Posse de Nova Diretoria e conselho fiscal. 
 
 
 

Barreiras - BA, 16 de janeiro de 2018. 
 
 
 
 
 

Liamar Terezinha Bruschi Centofante 
Presidente 
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