COOPERATIVA DE PRODUÇÃO ARTESANAL DO SERIDÓ – COASE
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Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
A Presidente da COOPERATIVA DE PRODUÇÃO ARTESANAL DO SERIDÓ – COASE, no uso das atribuições
conferidas pelo Estatuto Social, de acordo com o art. 20, convoca as cooperadas, que nesta data totalizam
21 (vinte e uma), para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará fora da sede
social da cooperativa, para melhor acomodação das cooperadas, na Sala de Reunião da Agência de
Desenvolvimento Sustentável do Seridó – ADESE, localizada na Praça Dom José Delgado, n° 51-A, Bairro
Paraíba - Caicó/RN, CEP: 59.300-000, no dia 04 de abril de 2018 (quarta-feira), em primeira convocação
às 07h (sete horas), com a presença de 2/3 (dois terços) das cooperadas; não havendo quórum legal, em
segunda convocação às 08h (oito horas), no mesmo dia e local, com a presença de metade mais 1 (um) do
número total de cooperadas; e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação às
09h (nove horas), no mesmo dia e local, com a presença mínima de 10 (dez) cooperadas, a fim de
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: I - Justificativa da não realização das Assembleias Gerais
Ordinárias de 2015, 2016, 2017 e 2018, referentes às prestações de contas dos exercícios de 2014, 2015,
2016 e 2017, respectivamente. II - Prestação de contas dos exercícios de 2014, 2015, 2016 e 2017,
compreendendo: a) Relatório de Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstração de sobras ou perdas; d)
Parecer do Conselho Fiscal. III - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas. IV - Eleição das
componentes do Conselho de Administração. V - Eleição das componentes do Conselho Fiscal. VI - Fixação
dos valores do pró-labore e cédula de presença das componentes do Conselho de Administração e do
Conselho Fiscal. VII - Plano de Trabalho para o ano de 2018. VIII - Outros assuntos não deliberativos de
interesse social.
Caicó/RN, 20 de março de 2018.
Maria Edna Dantas dos Santos
Presidente

