
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O presidente do Clube de Modelismo Asas do Vale, Sr. RAFAEL EDUARDO SCHARF, no uso de
suas atribuições estatutárias, convoca os associados em gozo de seus direitos plenos, a participarem da
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada na sede social do clube, no dia 27 de março de 2021,
às 09:45h em primeira chamada com a presença da metade mais um dos associados ou, em segunda
chamada às 10:00h com qualquer número de presentes, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1. Apresentação da proposta de renovação do seguro de responsabilidade civil;

Rafael Eduardo Scharf - Presidente

COOPERATIVA HABITACIONAL VALE DO ITJAI - COOHABIT
CNPJ: 09.483.390/0001-72 NIRE: 4240002154-9

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Habitacional Vale do Itajaí - COOHABIT, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 23 do Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data, para efeito de “quórum”, somam 156
(cento e cinquenta e seis) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Digital, no
dia 25 de março de 2021, a ser realizada digitalmente, na sede da Cooperativa, na Rua Hermann Hering, nº 1.125, Bairro Bom
Retiro, em Blumenau/SC, às 17h, em primeira convocação, com o mínimo de 2/3 (dois terços) de seus associados, às 18h, em
segunda convocação, com o mínimo de metade mais um de seus associados, às 19h, em terceira e última convocação, com a
presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos que compõem a ordem do dia:
1.Assembleia Geral Ordinária:

a) Apresentação e deliberação do Relatório do Conselho de Administração e demais documentos relativos à prestação de
contas do exercício de 2020;

b)Apresentação dos Resultados do exercício 2020 e sua destinação;
c)Apresentação e deliberação do plano de trabalho para 2021;
d) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, com mandato até aAssembleia Geral Ordinária de 2021.

2.Assembleia Geral Extraordinária:
2.1.Reforma parcial do Estatuto Social com inclusão, exclusão e/ou alteração da redação dos artigos abaixo relacionados,
com o remanejamento da ordem, disposição e referência dos artigos:

a)alteração do inciso II, do artigo 1°, que trata da área de ação da Cooperativa;
b)alteração do art. 2º, inciso I, que trata do objeto da Cooperativa;
c)alteração do art. 4º e do seu § 2º, que trata da admissão dos associados;
d)alteração dos art. 12 e 14, que tratam da demissão, eliminação e exclusão dos associados;
e)alteração do art. 20, § 2°, que trata do capital social;
f)alteração do art. 24, inclusão do inciso II do art. 27 e alteração do art. 28, que tratam daAssembleia Geral;
g)exclusão da alínea “d”, do inciso II do art. 38 que tratam daAssembleia Geral Ordinária;
h)alteração do art. 41, que trata do processo eleitoral;
i)inclusão do inciso XVII no art. 48, que trata do Conselho deAdministração.

2.2.Assuntos gerais de interesse da Cooperativa.
Obs.1: A Assembleia acontecerá de forma digital, em virtude da pandemia do Covid-19, visando mitigar o risco de
propagação do vírus e garantir a segurança de todos. Esta opção está autorizada pela Lei nº 5.764 de 16 de dezembro
de 1971.
Obs.2: Os associados poderão participar, se manifestar e votar a distância utilizando link de acesso que será
disponibilizado no site da Coohabit (http://www.coohabit.coop.br).
Obs.3: Todas as orientações necessárias para a participação e manifestação dos associados estarão divulgadas no
site da Cooperativa (http://www.coohabit.coop.br).
Obs.4: Reforçamos que esta Assembleia será realizada exclusivamente na modalidade digital, sendo que foi incluído
o endereço da sede da Cooperativa unicamente para fins de cumprimento da Instrução Normativa nº 81 do
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração – DREI.

Blumenau/SC, 09 de março de 2021.
HÉLIO DA SILVA - PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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