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O Presidente do Conselho de Administração, conforme previsto no estatuto da 
COOPESTADO, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus  
2541 (dois mil quinhentos quarenta e um) cooperados para se reunirem, em sua sede 
social, para a Assembleia Geral  Extraordinária e Ordinária (AGE/AGO), que se realizará 
na Rua Senador Dantas nº 71, sobreloja – Centro - Rio de Janeiro/RJ – CEP  20031-202, 
no dia 15 de setembro de 2020, obedecendo aos seguintes horários e quorum para 
instalação, sempre no mesmo local, em 1ª (primeira) convocação, às 9 horas, com a 
presença de dois terços (2/3) do número total de associados; em 2ª (segunda) convocação, 
às 10 horas, com a presença de metade mais um do número total de associados; em 3ª 
(terceira) e última convocação, às 11 horas, com a presença mínima de dez associados, 
para deliberarem sobre o seguinte: Assembleia Geral Extraordinária (AGE) - 1º) Reforma 
parcial do Estatuto Social Art. 37 que excluirá o cargo de Diretor Administrativo;  Artigo 37, 
parágrafo 4º que define a forma de substituição nas ausências ou impedimentos 
temporários do membros da Diretoria Executiva;  Art. 39, 40 e 41, que  definem as 
competências de cada Diretor Executivo. 2º) Assuntos de interesse social. Assembleia 
Geral Ordinária (AGO) - 1º) Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2019, 
compreendendo o Relatório de Gestão, Balanços, Apuração de Resultados, Parecer do 
Conselho Fiscal e Parecer dos Auditores Independentes; 2º) Destinação das Sobras; 3º) 
Aplicação do FATES; 4º) Apreciação da proposta do orçamento anual e rateio das 
despesas; 5º) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença 
dos membros do Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Fiscal; 6º) 
Eleição do Conselho de Administração; 7º) Assuntos de interesse social. Rio de Janeiro, 25 
de Agosto de 2020 Walmir Cosme de Oliveira, Presidente do Conselho de Administração. 


