
 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

A Diretora Presidente da Multicooper Cooperativa de Trabalho em Serviços Autônomos dos 
Profissionais em Tecnologia da Informação, Informática e Telecomunicações; inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº 02.120.551/0001-14 e na JUCESP sob nº 35.400.046.171, com sede e foro no 
município de São Paulo - Capital, no exercício dos poderes que lhe são conferidos pelo artigo 18 
do Estatuto Social da Entidade, CONVOCA os associados cooperados, para se reunirem-se em 
Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se-á no dia 29 de março de 2018, à Rua Voluntários da 
Pátria, nº 547, Santana, neste Capital, próximo a Estação Portuguesa Tietê do Metrô, em 
primeira convocação as 15h30 (quinze horas e trinta minutos), com a presença de 2/3 (dois 
terços) dos sócios em pleno gozo dos seus direitos sociais; em segunda convocação as 16h30 
(dezesseis horas e trinta minutos), com a presença de ½ (metade), mais um dos sócios em pleno 
gozo dos seus direitos sociais; e em terceira e última convocação as 17h30 (dezessete horas e 
trinta minutos), com a presença mínima de 50 (cinquenta) sócios ou, no mínimo, 20% (vinte por 
cento) do total de sócios, prevalecendo o menor número em pleno gozo dos seus direitos 
sociais; de acordo com o artigo 20 do Estatuto Social, a fim de ser deliberada a seguinte ordem 
do dia:  
 
1. Prestação de contas dos órgãos de administração compreendendo: 

 
● Relatório da gestão da Diretoria; 
● Balanço Patrimonial do exercício de 2017; 
●  Demonstração das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das     

contribuições para cobertura das despesas da sociedade. 
● Parecer do Conselho Fiscal.  
 

2. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das 
contribuições para cobertura das despesas da sociedade. 
 

3. Eleição dos componentes da Diretoria quando for o caso, e do Conselho Fiscal, artigo 25, 37 
e 41 do Estatuto Social. 
 

4. Fixação do valor dos honorários para os membros da Diretoria, bem como do valor da 
cédula de presença para os membros do Conselho Fiscal, pelo comparecimento às 
respectivas reuniões; 

 
5. Quaisquer outros assuntos de interesse social, excluídos os enumerados no artigo 27 e 28 do 

Estatuto Social, desde que relacionados ao objeto do presente Edital de Convocação. 
 

                                                                  São Paulo 16 de fevereiro de 2018. 

 
                                                                       RAQUEL MARIA DE SANTANA FARIAS 

                                                           Diretora Presidente 

 


