
 

COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES 

DE AFONSO CLAÚDIO-ES 
CNPJ: 14.799.034/0001-00 

 

Rua Quintino Bocaíva, 132, sala 1, Centro, Afonso Cláudio – ES  

CEP 29.600-000 

Tel: (27) 3735-1134 Cel: (27) 9 9691-2372 -E-mail: caf.afonsoclaudio@yahoo.com.br. 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA  

 

O Diretor Presidente da Cooperativa dos Agricultores Familiares de Afonso Cláudio, 

inscrita no CNPJ sob nº. 14.799.034/0001-00 e NIRE nº. 32400016946, estabelecida na 

Rua Quintino Bocaiuva, 132 - Centro, município de Afonso Cláudio-ES, Sr. Ademiro 

Schneider, no uso de suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os 

senhores cooperados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, devido a sede não 

comportar o número de cooperado, será realizado no auditório do Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares de Afonso Cláudio, Laranja de 

Terra e Brejetuba localizado na Rua Quintino Bocaiuva, 132, Centro, Afonso Cláudio-ES, 

no dia 12 de fevereiro de 2021, sexta-feira, em primeira convocação às 07h00 (sete 

horas), com a presença de 2/3 dos cooperados, em segunda convocação, às 08h00 (oito 

horas), no mesmo dia e local com presença de metade mais um dos cooperados ou em 

terceira e última convocação às 09h00 (nove horas), com a presença mínima de dez 

cooperados, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 

I-  Prestação de contas do exercício 2020, compreendendo: 

a) Relatório de Gestão; 

b) Balanço Patrimonial; 

c) Demonstração das Perdas e demais Demonstrativos,  

d)  Parecer do Conselho Fiscal; 

II- Destinação do rateio das perdas, deduzindo-se, no primeiro caso as parcelas para os 

Fundos Obrigatórios; 

III- Eleição e posse dos componentes do Conselho fiscal; 

IV- Fixação dos valores do pró labore, e cédula de presença dos membros do Conselho 

de Administração/Conselho Fiscal; 

V- Plano de trabalho para o ano 2021; 

 

NOTA: 1 - Para efeito de quórum declara-se que o número de cooperados em condições 

de votar nesta data é de 96 (noventa e seis). 

Afonso Cláudio-ES, 01 de fevereiro de 2021. 

   

 

 

Ademiro Schneider  

Diretor Presidente 

 


