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EDITAL 01\2020
CONVOCA PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Associação Joaçabense de Voleibol, Vanderlei Antonio Semione, no

uso de suas atribuições Estatutárias, conforme determina o artigo 21, convoca os

associados para comparecer a Assembleia Geral Ordinária, que acontecerá no dia 02 de

março de 2020, no salão nobre do Centro Educacional Girassol, sito a rua Almirante

Barroso 152, Bairro Tobias, Joaçaba – SC, as 19,00h em primeira convocação, com a

presença da maioria simples dos associados e em segunda convocação para as 19:15h

com qualquer número de sócios, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1 – Apreciar demonstrativos contábeis, discutir e votar as contas do exercício

financeiro de 2019;

2 – Para ouvir e tomar conhecimento do relatório de atividades da presidência e dos

demais setores da Associação;

Joaçaba, 03 de fevereiro de 2020.

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A COTRAMOL - Cooperativa dos Transportadores de Cargas do Meio Oeste Catarinense,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 85.393.783/0001-73, com sede

na Av. Santa Terezinha, nº 2975, Bairro Menino Deus, na cidade de Joaçaba – SC, através

de seu Presidente, no uso de suas atribuições estatutárias e, após deliberações do Conselho

Administrativo, convoca todos os seus cooperados, em gozo de seus direitos estatutários,
para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 21 de março de

2020, na sua sede social, localizada na Av. Santa Terezinha, nº 2.975, no bairro Menino

Deus, na cidade de Joaçaba - SC. Para sua realização, mister se faz, em primeira convocação,

às 08:00 horas, a presença de 2/3 (dois terços)dos cooperados aptos a votar; na segunda

convocação às 09:00 horas, no mínimo metade mais um dos cooperados, e na terceira,

prevista para às 10:00 horas, com o número mínimo de dez cooperados. Para fins de cálculo

de quórum legal de instalação, o número de cooperados em pleno gozo de seus direitos

estatutários, nesta data, é de 83 (oitenta e três). Ordem do dia: a) Prestação de contas do

exercício de 2019, acompanhadas do parecer do Conselho Fiscal; b) Destinação das sobras

ou rateio de perdas apuradas no ano de 2019; c) Eleição dos componentes do Conselho

Fiscal; d) Assuntos gerais.

Joaçaba – SC, 20 de janeiro de 2020.

LUIZ ROSALVO POSSAMAI
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A ATMOC – Associação dos Transportadores do Meio Oeste Catarinense, pessoa jurídica

de direito privado, com matriz inscrita no CNPJ sob o nº 07.041.392/0001-86, com sede na

Avenida Santa Terezinha, nº 2975, Sala 02, Bairro Menino Deus, na cidade de Joaçaba –

SC e filial inscrita no CNPJ sob o nº 07.041.392/0002-67, com sede na Rua Martins Deda,

nº 20, Bairro Chapada, município de Araucária/PR, CEP: 83.706-080, através de seu

Presidente, no uso de suas atribuições estatutárias e, após deliberações do Conselho

Administrativo, convoca todos os seus associados, em gozo de seus direitos estatutários,
para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 21 de março de

2020, na sua sede social, localizada na Av. Santa Terezinha, nº 2.975, no bairro Menino

Deus, na cidade de Joaçaba - SC. Para sua realização, mister se faz, em primeira convocação,

às 08:15 horas, a presença de 2/3 (dois terços)dos associados aptos a votar; na segunda

convocação às 09:15 horas, no mínimo metade mais um dos associados, e na terceira,

prevista para às 10:15 horas, com o número mínimo de dez associados. Ordem do dia: a)

Prestação de contas do exercício de 2019, acompanhadas do parecer do Conselho Fiscal;

b) Destinação das sobras ou rateio de perdas apuradas no ano de 2019; c) Eleição dos

componentes do Conselho Fiscal; d) Assuntos gerais.

Joaçaba – SC, 20 de janeiro de 2020.

LUIZ ROSALVO POSSAMAI
Presidente


