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CIRCULAR

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
34ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Vimos informar, nos termos do Art. 29 do Estatuto Social da Cooperativa Mista dos
Produtores Rurais de Bom Sucesso Ltda – COOPERBOM, que a 34ª Assembleia Geral
Ordinária – AGO, se realizará no dia 30 de Março de 2015, e que o número de associados
com direito de voto é de 1.894, número que pode ser alterado em razão do disposto no Art.
54 do Estatuto Social.

O Presidente da Cooperativa Mista dos Produtores Rurais de Bom Sucesso Ltda. COOPERBOM, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 19 do Estatuto
Social, convoca os Senhores Associados que nesta data são em número de 1.894 (Um mil
oitocentos e noventa e quatro), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser
realizada no dia 30 (trinta) de Março de 2015 na sede do Clube dos 70, à Praça Benjamim
Guimarães, n.º 22, em Bom Sucesso – MG, às 17:00h (dezessete horas), em 1ª (primeira)

Art. 29º - Tendo em vista a formação de chapas de candidatos
aos cargos eletivos da Cooperativa, o Presidente, com a antecedência de, no mínimo 30
(trinta) dias de realização da Assembleia Geral Ordinária, afixará avisos nas principais
dependências da sociedade e enviará circular aos associados, nos quais indicará o

convocação, com presença de 2/3 (dois terços) do numero de associados, em 2ª (segunda)
convocação às 18:00h (dezoito horas) com presença de metade mais 1 (um) dos
associados ou ainda em 3ª (terceira) convocação às 19:00h (dezenove horas), com
presença de no mínimo 10 (dez) associados para deliberarem sobre o seguinte:

número deles com direito a voto, transcrevendo o texto deste artigo.

Art. 54º - O associado que estiver em débito vencido ou com
irregularidades estatutárias poderá comparecer a Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária, privado, contudo, de voz e voto; não podendo, também, fazer parte de
chapas de candidatos eletivos da Cooperativa.

Bom Sucesso, 24 de Fevereiro de 2015

Ordem do dia:
1 – Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício de 2014
compreendendo:
a) Relatório de Gestão

b)
c)
d)

Balanço
Demonstração das Sobras

Parecer do Conselho Fiscal
2 – Destinação das Sobras do exercício
3 – Eleição do Conselho Fiscal
4 – Fixação de honorário do Conselho de Administração
5 – Fixação de cédula de presença do Conselho Fiscal
6 – Assuntos Gerais de interesse social, sem caráter deliberativo.
Nota: Para efeitos legais e estatutários declara-se que o número de associados da
Cooperativa nesta data é de 1.894 (Um mil oitocentos e noventa e quatro).
OBS. A Assembleia será realizada fora da sede, por falta de espaço apropriado.

MÁRCIO DE CASTRO SOARES
Diretor Presidente

Bom Sucesso, 24 de Fevereiro de 2015
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