EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE ELEIÇÃO E POSSE
DO

DE

CONSELHO

ADMINISTRAÇÃO

E

CONSELHO

FISCAL

DA

COOPERCETA-SUL
Edital de convocação da Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa do Movimento dos
Trabalhadores Rurais Acampados, Assentados e Quilombolas da Bahia - CETA, com a sigla

COOPCETA-Sul. CNPJ: 10.980.859/0001-68, com sede no Projeto de Assentamento Terra de
Santa Cruz, Rodovia Santa Luzia, BA-270, km 07, Santa Luzia Estado da Bahia.
Os sócios no uso de suas atribuições legais, em que lhes confere o art. 38, $2° e 44 inciso III

da lei n° 5.764/1971, bem como o artigo 23. $1°e demais dispositivos do Estatuto social da

referida Cooperativa do Movimento dos Trabalhadores Rurais Acampados, Assentados e

Quilombolas (COOPCETA-SUL)

os

convoca

cooperados

para

se

reunirem

em

ASSEMBLElA GERAL ORDINÁRIA, PRESENCIAL, a realizar-se nos dias 10 de dezembro
de 2021. no Assentamento Dois Riachões. KM-10. rodovia estadual - BA/652. municipio de

Tbirapitanga.

Estado da Bahia,

na

forma do art.

1°

Parágrafo

Unico do Estatuto da

COOPCETA - SUL. área de abrangència e atuação da Cooperativa, com logistica, estrutura e

hospedagem

para

oS

participantes

sem

comprometer

OS

protocolos

de

segurança

epidemiológica da Covid -19, a iniciar-se às 09h:00min., com a presença de 2/3 (dois terços)
dos cooperados. em primeira convOcação; às 09h:30 min., com a presença de metade mais um

dos

cooperados,

em

segunda convocação;

Ou

às T0h:00 min.,

Com a

presença de,

no

minimo,

10 (dez) associados. em terceira convocação, para deliberarem sobre a seguinte

.

ORDEM DO DIA:

1) Prestação de

dos

contas

órgãos

de

administração. acompanhada de parecer do Conselho

Fiscal. compreendendo:
a) Relatório da gestão;
b) Balanço do exercício;

2) Questões relevantes

sobre:

a) Exclusão de cooperados por
b)

Admissão de

motivo de falecimento;

novos assOCiados

por

restar numero inferior ao

as deliberações
conforme a legislação. para consignar

de práxis.

minimo necessário,

39) Eleição e posse do novo Conselho de Administraçãoe Conselho Fiscal da cooperativa:

NOTAS:

legais

1. Para efeitos

cooperativa,

nesta

Não terá direito
sido admitido

e

estatutários, declara-se que

a voz. votoe

após a

sua

de

ser

votado

dos

protocolos

a

na

Assembleia o associado que tenha

convocação (art. 26, 1, do Estatuto);
COOPCETA-SUL

da
abrangência e atuação da Cooperativa divergente

assegurando

número de associados da

data, é de 18 (dezoito membros).

3. A realização da assembleia da

e estrutura,

o

necessária

acomodação

em

área comunitária de

sua

sede, ocorrerá por motivo de

aos

cooperados

sem o

logística

comprometimento

-19, tendo sido indicado por maioria
de segurança epidemiológica da Covid

dos cooperados.

em

consulta

prévia,

o

local escolhido.

Santa Luzia, Bahia 16 de novembro de 2021.
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