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Boletim Informativo 02/2017

ASSEMBLEIAS ORDINÁRIAS SECCIONAIS E GERAL ORDINÁRIA DA “COOPERTRAN” LTDA.
Realizaremos nos dias 11, 18 e 25/03/017 as assembleias gerais ordinárias seccionadas e geral ordinária para tratar dos
assuntos descritos no edital de convocação abaixo.
Haverá eleições para o Conselho Fiscal do exercício de 2017. Os candidatos deverão registrar suas chapas na secretaria
da coopera va até o dia 03/03/2017. As chapas deverão conter os nomes de todos os componentes e a assinatura de
pelo menos 2/3 dos membros.
Maiores informações , falar com Jésus pelos telefones (31) 37311286 ou (31) 98726.0533.
Para facilitar a organização no que diz respeito a transporte dos cooperados para as assembleias, lanches/ou refeições,
solicitamos conﬁrmarem suas presenças com o gestor de sua área evitando assim atropelos de úl ma hora.
VEJA ABAIXO, ÍNTEGRA DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS PUBLICADO NO JORNAL “HOJE
EM DIA” DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2017.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIAS SECCIONADAS E GERAL
ORDINÁRIA DA “COOPERTRAN” LTDA
O Sr. José Aparecido Ferreira, Diretor Presidente da Coopera va de Transporte Rodoviário “Coopertran” Ltda., com sede na cidade
Congonhas‐MG, à Rua Topázio, 123, Bairro Jardim Vila Andreza, no uso das atribuições que lhe confere o ar go 33, parágrafo 1º, c/c
o ar go 29 A e seguintes do Estatuto Social, CONVOCA os senhores associados para comparecerem às Assembleias, Gerais
Ordinárias Seccionadas a serem realizadas nos dias e horários: 11/03/2017 em PORTO ALEGRE‐RS, à Rua Zeca Neto, 45 – Centro e
no dia 18/03/2017 em BRASÍLIA‐DF. à CEMNB ‐ 3ª AVENIDA ÁREA ESPECIAL Nº 04 ‐ NÚCLEO BANDEIRANTE ‐ BRASÍLIA ‐ DF e
no dia 25/03/2017 em CONGONHAS‐MG, na sede da coopera va à Rua topázio, 123, Bairro Jardim Vila Andreza, todas com
primeira convocação às 07 horas, com exigência de “quorum” de 2/3 do número de associados, segunda convocação, às 08 horas
do mesmo dia, com exigência de “quorum” mínimo de metade mais um do número de associados e, ﬁnalmente, em terceira e
úl ma convocação, às 09 horas do mesmo dia, com exigência de “quorum” mínimo de 10 associados, onde será apreciada e
decidida a seguinte ordem do dia:
a) Apresentação do Relatório de Gestão do Conselho de Administração do exercício de 2016 e projeto de trabalho para o exercício
de 2017;
b) Prestação de contas do exercício de 2016 e des nação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuﬁciência das
contribuições para cobertura das despesas e des nação de resultados não solvidos de fundos;
c) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, para o exercício de 2017;
d) OUTROS ASSUNTOS:
d.1 – Autorização para implementar cer ﬁcação de qualidade (ISO 9001);
Ficam ainda convocados os delegados eleitos nas Assembleias Seccionais, facultado aos cooperados interessados, á
comparecerem à Assembleia Geral Ordinária que será realizada na sede da coopera va, após a realização da assembleia Geral
Ordinária Seccionada do dia 25/03/2017, em Congonhas, conforme previsão con da no parágrafo 5º do ar go 29A do Estatuto
Social, para apuração dos resultados das assembleias Seccionais.
Nota: Informa‐se que o número de cooperados total nesta data é de 497 (Quatrocentos e noventa e sete), sendo:
097 (noventa e sete) cooperados lotados em Brasília – DF;
064 (Sessenta e quatro) cooperados lotados no Rio Grande do Sul;
336 (Trezentos e trinta e seis) cooperados lotados na Matriz em Congonhas – MG
Congonhas ‐ MG, 10 de fevereiro de 2017.
José Aparecido Ferreira
Diretor Presidente
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