
 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERALORDINÁRIA 

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA NOVA MUTUM- COPERMUTUM 

CNPJ 26.584.623/0001-42 NIRE: 514.00001774 

 

 

O presidente da COOPERATIVA AGROPECUÁRIA MISTA NOVA MUTUM - COPERMUTUM, 
inscrita no CNPJ 26.584.623/0001-42, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, 
convoca todos os cooperados, que nesta data para efeito de quórum são 44 (quarenta e quatro), 
para reunirem-se em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA de forma DIGITAL à realizar-se de 
acordo com os indicativos abaixo:  
 
DATA: 31 de março de 2021.  
LOCAL: Nas dependências da matriz da cooperativa, situada à Avenida dos Uirapurus, 354W, 
centro, Nova Mutum – MT.  
HORÁRIO: Sendo às 14:00 horas em 1ª (primeira) convocação, com a presença de 2/3 dos 
cooperados, às 15:00 horas em 2ª (Segunda) convocação com no mínimo de 50% do número de 
cooperados mais um, e as 16:00 horas em 3ª (terceira) e última convocação, com a presença de 
no mínimo 10 (dez) cooperados para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:  
 
ORDEM DO DIA: 
I- Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, 
relativas ao exercício de 2020 compreendendo:  

a) Relatório de Gestão; 
b) Balanço Patrimonial;  
c) Demonstrativo das sobras 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;  
III- Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal; 
IV- Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros da Diretoria 

e do Conselho Fiscal; 
V- Autorização para contratação de financiamentos para investimentos e capital de giro; 
VI- Plano de atividades para o exercício 2021; 
VII- Alteração do endereço da filial Granja: CNPJ 26.584.623/0002-23, NIRE 5190013009-3 situada 

à BR 163, KM 594. Zona Rural, Nova Mutum-MT, onde se lê KM 594, para KM 607. 
VIII- Outros assuntos de interesse da cooperativa. 
 
NOTA: 
As informações e instruções para participação na Assembleia Geral Ordinária na modalidade digital, 

estarão disponíveis no sítio: http://www.copermutum.com.br/assembleia2021 
 
 
 Nova Mutum/MT, 17 de março de 2021. 

 

 

Valdomir Natal Ottonelli  

Diretor-Presidente. 


