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COOPERATIVA DE TRANSPORTE
RODOVIÁRIO - COOPERTRAN

Ficam ainda convocados os delegados eleitos nas Assembleias Seccionais, facultado aos cooperados 
interessados, a comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada na sede da 
cooperativa, após a realização da Assembleia Geral Extraordinária Seccionada do dia 04/04/2020, em 
Congonhas-MG, conforme previsão contida no parágrafo 5º do artigo 29A do Estatuto Social, para 
apuração dos resultados das assembleias Seccionais.  

O Sr. José Aparecido Ferreira, Diretor Presidente da Cooperativa 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 artigo 33, parágrafo 1º, c/c o artigo 29A e seguintes 
do Estatuto Social, CONVOCA os senhores associados para comparecerem às Assembleias Gerais 
Extraordinárias Seccionadas a serem realizadas nos dias e horários: 28/03/2020 em PORTO 
ALEGRE-RS, à Rodovia RS118, km 22, nº898 em Gravataí-RS, e no dia 04/04/2020 à Rua 
Topázio, 123, Bairro Jd. Vila Andreza em CONGONHAS-MG, 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, persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação, às 09 
horas do mesmo dia, com exigência de “quorum” mínimo de 10 associados, e, imediatamente após o 
fechamento da Assembleia Geral Extraordinária Seccionada de Congonhas-MG  iniciar-se-á a 
Assembleia Geral Extraordinária onde será apreciada e decidida a seguinte ordem do dia:

· Reforma estatutária

Nota: 	Informa-se que o número de cooperados total nesta data é de 494 (quatrocentos e noventa e 
quatro), sendo:

	 408 (quatrocentos e oito) cooperados lotados nas demais regiões
	

Congonhas - MG, 06 de março de 2020.

	 086 (oitenta e seis) cooperados lotados no Rio Grande do Sul;
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