
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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ATOS OFICIAIS ADMINISTRATIVOS PUBLICADOS SIMULTANEAMENTE, IMPRESSO E ONLINE COM CERTIFICAÇÃO DIGITAL N° GNG 4321-J60321

##ATO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA RATIFICAÇÃO DE FUNDAÇÃO E ALTERAÇÃO ESTATUTUTÁRIA DO SINDICATO DOS 
TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DE SERRA DO RAMALHO/BA. 
O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Serra do Ramalho  CNPJ nº 02.229.384/0001-44, com sede na Praça da Igreja Matriz, nº 496, Centro – CEP 
47630-970 no Município de Serra do Ramalho, Estado da Bahia, abaixo designado, convoca pelo presente EDITAL todos os membros da categoria profissional dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, Ativos, Inativos e aposentados rurais: assalariados e assalariadas rurais, empregados e empregadas permanentes, safristas, e 
eventuais na agricultura e pecuária, criação de animais, silvicultura, hortifruticultura e extrativismo rural; e agricultores e agricultoras familiares que exerçam suas 
atividades individualmente ou em regime de economia familiar, na qualidade de pequenos produtores, proprietários, posseiros, assentados, meeiros, parceiros, 
arrendatários, comodatários, extrativistas e os aposentados rurais da base territorial do Município de Serra do Ramalho – BA integrantes do Plano da Federação dos 
Trabalhadores na Agricultura do Estado da Bahia e da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura - CONTAG, nos termos do Decreto Lei 1.166/1971, 
para participarem da ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE RATIFICAÇÃO DE FUNDAÇÃO E ALTERAÇÃO ESTATUTARIA a ser realizada no 
dia 07 de agosto  de 2015, na sede do Sindicato, situado na Praça da Igreja Matriz, nº 496, Centro – CEP 47630-970 Serra do Ramalho/BA, com início às 09:00(nove) 
horas, em primeira convocação e em segunda convocação, às 10:00 (dez) horas após, observando o quórum estatutário,   para  tratar  da  seguinte  ordem  do  dia: 1) 
Ratificar a fundação do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Município de Serra do Ramalho/BA,  que foi realizada em 10 de agosto de 1997; 2) 
Alterar o Estatuto para: a) alterar a sua representação sindical profissional para a categoria profissional dos trabalhadores rurais agricultores e agricultoras familiares,  
proprietários ou não, que exerçam suas atividades no meio rural, individualmente ou em regime de economia familiar, nos termos do Decreto Lei 1.166/1971, ativos e 
aposentados, no Município de Serra do Ramalho/BA; b) alterar a denominação do Sindicato para Sindicato dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras 
Familiares de Serra do Ramalho/BA; 3) Ratificar a eleição e posse da diretoria e do Conselho fiscal; 4) Outras alterações estatutárias decorrentes das anteriores do item 
1. Serra do Ramalho/BA, 14 de julho de 2015. Francisco Pereira Souza – Presidente do Sindicato – CPF: 770.952358-72 – Inscrição na Previdência Social nº 
146450112-0 – Residente e domiciliado na Rua Caraibas, S/N – Agrovila 07 – Serra do Ramalho/BA. 

 


