
 

 

 

COOPA - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PATROCÍNIO LTDA CNPJ 23.405.160/0011-98 
NIRE 3140001242-7 

EDITAL DE “CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA” 
 
 
 

 
O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Agropecuária de Patrocínio Ltda, no uso 
das atribuições que lhe confere o Artigo 21 do Estatuto Social e nos termos dos Artigos 22, 23, 25 e 
30, torna sem efeito o edital de convocação  do dia 22 de Maio de 2018, o qual convocava para AGE 
do 06 de junho de 2018, em virtude da paralização nacional dos caminhoneiros que até apresente 
data não teve fim podendo prejudicar o deslocamento dos associados, e RECONVOCA todos 
associados, para a Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 18 de junho de 2018, na 
sala de reunião da COOPA, ao lado do Posto de Combustível, na Av. Faria Pereira, 2808 - Centro, em 
primeira convocação às 17h, com a presença mínima de 2/3 do quadro social, em segunda 
convocação, às 18h, com a presença de metade mais um do quadro social e, em terceira convocação, 
às 19h, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para tratarem da seguinte ordem do dia:  
 
1. Alteração Estatutária no Artigo 29º, notadamente sobre o modo e processo de alienação ou 
oneração de bens imóveis da sociedade;  

2. Deliberação sobre procedimentos para venda do terreno de matricula 29295, constituído do lote 
nº 197, quadra 01, setor 27, situado na esquina da Avenida Faria Pereira com a Rodovia MG 230, 
Bairro Carajás, Patrocínio/MG.  
 
Nota 1: Para efeitos legais declara-se que o número de associados existentes até a data de 30/05/18 
é de 1.610 (Um mil seiscentos e dez).  
 
Recomendação: O Conselho de Administração recomenda que estejam presentes na Assembleia 
exclusivamente os associados da COOPA. Tal recomendação visa o melhor desempenho dos 
trabalhos durante a reunião, visto que o local da Assembleia possui espaço restrito.  
 

 

Patrocínio, 30 de maio de 2018 

 

 
 

 

 
Presidente da COOPA 


