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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa Mista Agropecuária do Vale do Araguaia, com a sigla COMIVA, no
uso  das  suas  atribuições  conforme  o  Estatuto  Social,  em  seu  artigo  26,  CONVOCA os  senhores
associados para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO a ser realizada no Espaço
Cyelo Festas e Eventos LTDA, sito à Avenida Antônio Carlos Paniago, Sub – Gleba 234-4 (Trevo), Setor
Pecuária, CEP: 75.830-000, Mineiros-Goiás, no dia 12 de março de 2016 (sábado), em 1ª (primeira)
convocação às 06h (seis horas), em 2ª (segunda) convocação às 07h (sete horas) e em 3ª (terceira)
e última convocação, às 08h (oito horas), a fim de apreciarem e deliberarem sobre a seguinte ORDEM
DO DIA:

   
 

1. Prestação  de  contas  do  exercício  encerrado  em  31  (trinta  e  um)  de  dezembro  de  2015,
compreendendo:  Relatório  da Gestão,  Balanço Patrimonial,  Demonstração  de  Sobras e  Perdas,
demais Demonstrações Contábeis obrigatórias,  Parecer  da Auditoria  Independente e Parecer do
Conselho Fiscal;

2. Destinação das Sobras;
3. Eleição e posse dos componentes do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
4. Autorização  para  a  Diretoria  Executiva  adquirir,  alienar  ou  onerar  bens  móveis  e  imóveis  da

Cooperativa;
5. Autorização para Cooperativa, através da Diretoria Executiva, contratar operações financeiras em

Bancos, Cooperativas de Créditos, Indústria, Comércio, Órgãos Públicos e outros, bem como dar
bens móveis e imóveis em garantias na contratação dessas operações;

6. Fixação  do  Pró-Labore  da  Diretoria  Executiva  e  Cédulas  de  Presença  dos  componentes  dos
Conselhos de Administração e Fiscal;

7. Outros assuntos de interesse da Cooperativa.

Outrossim, comunicamos que, para efeito de QUORUM, o número atual de associados é de 1.266,
lembrando também aos senhores associados que, a ASSEMBLEIA instala-se e funciona regularmente com
2/3, ou seja, 844 associados em 1ª (primeira) convocação, metade mais 01 (um), ou seja, 634 associados
em  2ª  (segunda)  convocação  e,  no  mínimo  de  10  (dez)  associados  em  3ª  (terceira)  e  última
convocação.

A  A.G.O. será realizada fora da sede da Cooperativa por falta de espaço físico.

NOTA EXPLICATIVA: O prazo  final  para  apresentação  e registro  de  chapa de  candidatos ao
Conselho de Administração,  o qual  é composto de Presidente,  Vice-Presidente,  Secretário e 06 (seis)
Conselheiros de Administração e os de Conselheiros Fiscais, que deveria se estender até o dia 07 (sete)
de março de 2016, mas, em razão de não haver expediente na Secretaria da Diretoria Executiva, encerrar-
se-á em   04 (quatro) de març  o de 2016, às 17h (dezessete horas).  Os registros deverão ser feitos na
Secretaria da Diretoria Executiva através de requerimento ao Presidente da COMIVA.

A pessoa jurídica associada à COMIVA deverá protocolar, até dia 04 (quatro) de março de 2016,
junto à Secretaria da Diretoria Executiva, documento formal indicando o responsável por seu voto, bem
como seu Contrato Social e/ou Estatuto Social. 

OBSERVAÇÃO:  O  Livro  de  Presença  dos  associados  será  encerrado  às  14h  (quatorze
horas), estando habilitados para o voto, apenas os associados que tiverem assinado este Livro de
Presença até o horário de seu encerramento.

Mineiros – GO, 29 de fevereiro de 2016.

Júlio Sânzio Vilela
Presidente


