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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 
 

  A Presidente da Cooperativa de Profissionais Atuantes em Consultoria, Instrutoria 

e Educação - COOPERFRENTE, CNPJ´s 03.583.049/0001- 02 e 03.583.049/0003-74, no uso de 

suas atribuições e responsabilidades estatutárias, convoca todos os cooperados, que nesta data 

para efeito de quórum totalizam 215 associados, a participarem da Assembleia Geral Ordinária e 

Extraordinária a se realizar SEMIPRESENCIAL no dia 11 de março de 2023, às 07h00min em 

primeira convocação, com a presença de dois terços dos cooperados, às 08h00min em segunda 

convocação com a presença de cinquenta por cento dos cooperados mais um e, em terceira e 

última convocação às 09h00min com a presença de no mínimo dez cooperados, por meio 

presencial nas instalações físicas da COOPERFRENTE, localizada à Rua Pernambuco, 880, CPA 

II, Morada da Serra, Cuiabá/MT, CEP 78055-428, e, virtual pelo sistema Google Meet através do 

https://meet.google.com/poh-nynt-wms?authuser=0, participar por telefone: (BR) +55 11 4560-

4379, PIN: 802 421 179#, para apreciarem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:  

ORDINARIAMENTE: 

I. Prestação de contas dos órgãos de Administração do exercício social do ano de 2022, 

compreendendo:  

a) Relatório de gestão;  

b) Balanço;  

c) Demonstrativo das sobras apuradas ou perdas decorrentes da insuficiência das contribuições 

para a cobertura das despesas da sociedade; 

d) Parecer do Conselho Fiscal. 

II. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das 

contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso, as 

parcelas para os fundos obrigatórios. 

III. Eleição dos membros do Conselho Fiscal, conforme capítulo XI do Estatuto Social. 

EXTRAORDINARIAMENTE: 

I. Comunicado do SENAR e providencias - Retenção de CSLL, CONSULTA COSIT Nº 99009, DE 

30/09/2021. 

II. Outros assuntos de interesse. 

Cuiabá, MT, 28 de fevereiro de 2023. 

 
 
 

Verônica Janaína Araújo Ribeiro 
Presidente 

 
 

Obs.: Após a Assembleia os cooperados presentes estão convidados para um delicioso almoço. 
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