EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO.

O Presidente da Cooperativa dos Produtores Rurais de Monteiro Ltda. - CAPRIBOM, usando das
atribuições que lhe confere o Estatuto Social e a Lei 5.764/71 e de conformidade com o Conselho de
Administração, convoca os seus cooperados para a Assembleia Geral Ordinária, de forma online
obedecendo as orientações da OMS – Organização Mundial de Saúde para prevenção para
prevenção da COVID-19, a ser realizada no dia 31 de março de 2021, (quarta-feira), nesta cidade
de Monteiro, Estado da Paraíba, na sede da Cooperativa, localizada na Fazenda Morro Fechado,
Zona Rural, às 08 horas em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) do número de
associados; em segunda convocação às 09 horas, com a presença de metade mais um dos
associados, ou ainda em terceira e última convocação, às 10 horas, com a presença de, no mínimo
10 (dez) sócios cooperados em pleno gozo de seus direitos sociais, para deliberar a seguinte:

Ordem do Dia:

1. Situação do Programa do Leite com a crise devido a pandemia (COVID-19);
2. Apresentação do Balanço Patrimonial e Demonstração das Sobras ou Perdas do exercício de
01/01/2020 a 31/12/2020;
3. Regularização dos sócios cooperados que estavam pendentes com documentos e pagamento
das cotas partes no valor de R$ 100,00 (cem reais);
4. Autorização para participação da CAPRIBOM na Constituição de uma Cooperativa Central de
Comercialização, sediada em João Pessoa, apoiada pela OCB PB, com a finalidade de
escoamento da produção leiteira e derivados lácteos;
5. Outros assuntos de interesse sociais.

Monteiro, 26 de fevereiro de 2021.

Fabrício de Souza Ferreira
Presidente
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