
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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COOPERADA – COOPERATIVA AGRÍCOLA ALVORADA 
CNPJ (MF) 07.364.776/0001-30 

 
CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

Na forma do art. 23 do Estatuto Social da COOPERADA – Cooperativa Agrícola Alvorada, ficam convocados os senhores cooperantes, para se reunirem em Assembléia 
Geral Ordinária (AGO), a realizar-se no dia 30 de Março de 2018, em primeira convocação, às 14:00 horas, em segunda convocação às 15:00 horas e em terceira 
convocação às 16:00 horas, na sede da cooperativa, na Av. JK,  n.3179, Sala 01, Bairro Jardim Imperial, CEP:47.850-000,  na cidade de Luis Eduardo Magalhães, Bahia, a 
fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Análise e deliberação da Prestação de Contas da Diretoria e do Parecer do Conselho Fiscal sobre o Balanço e a gestão 
do exercício de 2017; 2) Exame e aprovação do Balanço Patrimonial e demais pecas das demonstrações financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017; 3) 
Deliberar sobre a destinação das Sobras ou perdas apuradas no exercício; 4) Eleição do Novo Conselho Fiscal e sua remuneração.  
Nota: Nesta data a Cooperada possui 19 cooperados.                         Luis Eduardo Magalhães, Bahia, 21 de Março de 2018   ILTON WALKER - Diretor Presidente  

 


