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COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO DER/MG LTDA. COOPEDER 

CNPJ 17.250.366/0001-11 

- EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – 2019 

O Presidente do Conselho de Administração (CAD) da Cooperativa de Consumo dos Servidores do DER/MG Ltda. - COOPEDER, 

no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 16 e 33, alínea “d” do Estatuto Social, convoca todos os associados da 

Cooperativa de Consumo dos Servidores do DER/MG Ltda. - COOPEDER, CNPJ nº 17.250.366/0001-11, em pleno gozo de seus 

direitos, em número de 7135, nesta data, para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na sala de eventos da COOPEDER, 

localizada na Avenida dos Andradas, nº 1.199, Bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte/MG, às sete horas do dia 22 de março 

de 2019, em primeira convocação, com a presença de dois terços dos associados, e às oito horas, em segunda convocação, com 

a presença da metade mais um dos associados, caso não haja “quorum” na primeira e, ainda, às nove horas, com a presença de, 

no mínimo, dez associados, na falta de “quorum” nas duas primeiras convocações, para deliberar de acordo com a seguinte 

ordem do dia: 

I - Eleição dos membros do Conselho de Administração, para o período de março de 2019 a março de 2023; 

II - Eleição dos membros do Conselho Fiscal, para o período de março de 2019 a março de 2020; 

III - Prestação de contas do exercício de 2018 dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, 

compreendendo: relatório da gestão; balanço; demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das 

contribuições para cobertura das despesas da sociedade e do parecer do Conselho Fiscal; plano de atividades da sociedade para 

o exercício seguinte; 

IV - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das 

despesas da Sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os Fundos obrigatórios; 

A inscrição de Candidato ao cargo de Membro do Conselho de Administração ou do Conselho Fiscal será feita através de 

requerimento dirigido ao Presidente da COOPEDER, protocolado na Secretaria Geral, no horário de 08h às 12h e das 13h30min 

às 16h, na Avenida dos Andradas, nº 1.199, nesta Capital, no período de 27 de dezembro de 2018 a 04 de janeiro de 2019. 

A Secretaria Geral da COOPEDER fornecerá ao Candidato todas as informações referentes aos documentos que deverão instruir 

o requerimento de inscrição. 

A votação será por meio do voto por correspondência, conforme artigo art. 26, III, “a”, do Estatuto Social. 

Belo Horizonte, 27 de dezembro de 2018. 

Adolfo Garrido 

Presidente 

 
 
 
 Adolfo Garrido 
 Presidente da COOPEDER 

    27/12/2018 


