
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AGE E AGO CONJUNTA 

O Presidente da Cooperativa de Agricultores Familiares de São Mateus/CAF-SM, CNPJ nº 

24.773.684/0001-22, sediada no Assentamento Juerana 1, Rodovia BR 381 Miguel Cury 

Carneiro, KM 44, Distrito De Nestor Gomes, São Mateus/ES, CEP:29.949.040, no uso das 

atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores associados, que nesta data 

somam-se 32 cooperados em pleno gozo de seus direitos sociais para se reunirem em Assembleia 

Geral Extraordinária e Ordinária que, em se considerando que a sede própria da CAF-SM não 

dispõe de infraestrutura e demais condições para a realização da AGO-AGE, se realizarão no 

pátio da Comunidade Nossa Senhora Fatima no Assentamento Juerana 1 na Rodovia BR 381 km 

44 Miguel Cury Carneiro no Distrito de Nestor Gomes , São Mateus/ES, no dia 16 de setembro 

de 2020, a Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á em primeira convocação, às 15:00 

horas, com a presença, de no mínimo,  de 2/3 dos cooperados, em segunda convocação às 15:30 

horas, no mesmo dia e local, com a presença de, no mínimo,   metade mais um do número total 

de cooperados e, persistindo a falta de quórum, legal, em terceira e última convocação, às 16:00 

horas, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados. A Assembleia Geral Ordinária será 

realizada em primeira convocação, às 16:30 horas, com a presença, de no mínimo, de 2/3 dos 

cooperados, em segunda convocação às 17:00 horas, no mesmo dia e local, com a presença de, 

no mínimo, metade mais um do número total de cooperados e, persistindo a falta de quórum, 

legal, em terceira e última convocação, às 17:30 horas, com a presença mínima de 10 (dez) 

cooperados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 

PAUTA DA AGE: 

I. Reforma Geral do Estatuto Social da Cooperativa de Agricultores Familiares de São 

Mateus – CAF-SM; 

PAUTA DA AGO: 

I. Prestação de contas do exercício de 2019 compreendendo: 

a) Relatório de Gestão; 

b) Balanço Patrimonial; 

c) Demonstrativo de Sobras ou Perdas e demais Demonstrativos; 

d) Parecer do Conselho Fiscal; e 

II. Destinação das sobras e ou Rateio das Perdas; 

III. Plano de Gestão para o ano de 2020; 

IV. Eleição de novo Componentes do Conselho de Administração para suprir vacância de 

cargo. 

São Mateus-ES, 28 de agosto de 2020. 

 

 
Aguilar Inácio Gaigher 

Diretor Presidente da CAF-SM 


