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Prefeituras e Câmaras prestam contas à população
Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei nº 101/2000,Prefeituras e Câmaras 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 órgãos de controle externo e a sociedade, conhecam, acompanhem e

Região Oeste confirma a candidatura de duas grandes forças
políticas: Kelly Magalhães e Oziel Oliveira

Por Tiago Lira
Na manhã de domingo, 27, foi realizada no Centro de Convenções de Salvador a
Convenção Estadual do Partido dos Trabalhadores (PT) e partidos aliados. A ex-ministra Dilma Roussef participou do evento.
“A Bahia é um estado especial. Junto
com Wagner estivemos ao lado do presidente Lula nos momentos mais difíceis do
governo. Somos parceiros, irmãos de alma e

de um mesmo projeto”, comentou Dilma.
A ex-ministra disse ser portadora de
um abraço especial do presidente ao amigo
“Galego” e se comprometeu com a conclusão da ferrovia Oeste-Leste e com a instalação de estaleiros na Bahia, projetos que reconheceu serem arduamente defendidos
pelo governador.
No evento, o Partido dos Trabalhadores (PT), o Partido Comunista do Brasil
(PC do B), o Partido Socialista Brasileiro
(PSB), Partido Democrático Trabalhista
(PDT), Partido Progressista (PP) e o Partido
Republicano Brasileiro (PRB) junto com o
Partido Social Liberal (PSL), que já havia
realizado a sua convenção, homologaram o
nome de Wagner, Otto Alencar, Walter Pinheiro e Lídice da Mata como candidatos à
chapa majoritária.
Fortalecimento Oeste da Bahia - O
Oeste da Bahia foi fortalecido com a
oficialização de duas grandes forças políticas regionais. O PDT homologou o nome
do ex-prefeito de Luís Eduardo Magalhães,

Oziel Oliveira, como candidato ao cargo de
Deputado Federal e o PC do B, oficializou a
candidatura de Kelly Magalhães para a disputa a vaga de Deputada Estadual.
“Vamos nos empenhar ao máximo em
representar não somente a região Oeste da
Bahia, porém, todo estado. Conhecemos de
perto os anseios e necessidades do povo
baiano e temos o compromisso de lutar pelo
desenvolvimento do nosso estado, gerando mais oportunidades para todos”, comentou Oziel Oliveira.
Para a candidata Kelly Magalhães é
de grande importância a união de todos em
prol da continuidade do trabalho desenvolvido pelo Governador Jaques Wagner. “Há
décadas lutamos pela melhoria da qualidade de vida da população do oeste que sofreu com uma política atrasada. O Governador Jaques Wagner deu um impulso ao desenvolvimento do nosso estado. A região
oeste precisa de representantes verdadeiramente comprometidos com o nosso
povo”.
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POLÍTICA AMBIENTAL
Adelmar Vaz de Andrade e José Antonio de
Andrade, na busca da melhoria contínua das ações voltadas para o meio ambiente, assegura que está comprometida em
. Promover o desenvolvimento sustentável, protegendo o meio ambiente através da prevenção da poluição, administrando os impactos ambientais de forma a
torná-los compatíveis com a preservação das condições necessárias à vida;
. Atender à legislação ambiental vigente aplicável
e demais requisitos subscritos pela organização;
. Promover a melhoria contínua em meio ambiente
através de sistema de gestão estruturado que controla e
avalia as atividades, produtos e serviços, bem como
estabelece e revisa seus objetivos e metas ambientais;
. Garantir transparência nas atividades e ações da
empresa, disponibilizando às partes interessadas informações sobre seu desempenho em meio ambiente;
. Praticar a reciclagem e o reuso das águas do
processo produtivo, contribuindo com a redução dos
impactos ambientais através do uso racional dos recursos naturais;
. Promover a conscientização e o envolvimento de
seus colaboradores, para que atuem de forma responsável e ambientalmente correta;
A DIREÇÃO

POLÍTICA AMBIENTAL
Luís Gustavo Moretti, na busca da melhoria contínua das ações voltadas para o meio ambiente, assegura que está comprometida em
. Promover o desenvolvimento sustentável, protegendo o meio ambiente através da prevenção da
poluição, administrando os impactos ambientais de
forma a torná-los compatíveis com a preservação das
condições necessárias à vida;
. Atender à legislação ambiental vigente aplicável
e demais requisitos subscritos pela organização;
. Promover a melhoria contínua em meio ambiente através de sistema de gestão estruturado que controla e avalia as atividades, produtos e serviços, bem
como estabelece e revisa seus objetivos e metas
ambientais;
. Garantir transparência nas atividades e ações
da empresa, disponibilizando às partes interessadas
informações sobre seu desempenho em meio ambiente;
. Praticar a reciclagem e o reuso das águas do
processo produtivo, contribuindo com a redução dos
impactos ambientais através do uso racional dos recursos naturais;
. Promover a conscientização e o envolvimento
de seus colaboradores, para que atuem de forma responsável e ambientalmente correta;
Sofia Lorena Barbosa – Representante Legal

Pedido de Licença de Operação

Pedido de Licença de Operação

Adelmar Vaz de Andrade CPF: 212.271.526-04, e José
Antonio de Andrade CPF: 320.889.306-04, torna
público que está requerendo ao Instituto do Meio
Ambiente – IMA a Licença Ambiental para a produção
de carvão vegetal , com sede produtiva estabelicida na
Fazenda Jatobá, Zona Rural do Município de Jaborandí
- BA.

Luís Gustavo Moretti, CPF: 840.358.469-53, torna
público que está requerendo ao Instituto do Meio
Ambiente – IMA a Licença de Operação - LO, de
Carvoejamento, localizada na Fazenda Riacho Branco
II, cito Rodovia BR 135, KM 117 entrada para
Cariparé.

Adelmar Vaz de Andrade de José Antonio de Andrade.
Diretores

Sofia Lorena Barbosa
Representante Legal.
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COPAGRO – Cooperativa de Produtores Agrícolas de Roda Velha
CNPJ: 08.773.927/0001-76
NIR: 2940003456-0

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLÉIAS GERAIS
Na forma do art. 23 do Estatuto Social da COPAGRO - Cooperativa de Produtores Agrícolas
de Roda Velha, ficam convocados os senhores cooperantes para se reunirem em Assembléia Geral
Ordinária (AGO), e Assembléia Geral Extraordinária (AGE) a se realizarem no dia 16 de julho de 2010,
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, à Av. Ahylon Macedo, 1.039, Acesso “A”, Bairro
Boa Vista, CEP: 47806-180.- Barreiras - BA, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
A) EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
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 2009;
2) Exame e aprovação do Balanço Patrimonial e demais peças das demonstrações
financeiras do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009;
3) Deliberar sobre a destinação das Sobras apuradas no exercício;
4) Eleição e posse da Diretoria e sua remuneração.
5) Eleição e posse do Conselho Fiscal e sua remuneração.
B) EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1) Alteração do Estatuto Social;
2) Outros assuntos.

Nota: Nesta data, a cooperativa conta com 22 (vinte) cooperantes.

Barreiras, Bahia, 01 de julho de 2010.
_________________________
Walter Yukio Horita
Diretor Presidente
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DOE SANGUE. DOE VIDAS. O Hospital do Oeste, unidade
de saúde administrada pelas Obras Sociais Irmã Dulce, está
precisando URGENTE de doadores de sangue do tipo sanguíneo
O NEGATIVO e O POSITIVO.
O Hemoba funciona dentro do HO e está esperando a sua
ajuda de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h30 (exceto dia 02/
07 – feriado estadual)
Para doar é preciso ser maior de 18 anos até 65 anos, pesar
acima de 50 quilos e não ter ingerido bebida e nem fumado nas
últimas duas horas.
Outros detalhes é só ligar para 3612-9489.
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