
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

COOPERCON - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO E ATIVIDADES 
AFINS DO ESTADO DE MINAS GERAIS.

CNPJ nº: 02.556.125/0001-28 NIRE nº 31400036261
DATA: 29 de março de 2.023
O Presidente da COOPERCON – Cooperativa de Trabalho Médico e Ativida-
des Afins do Estado de Minas Gerais, Dr. Edson Carlos Trombin, convoca os 
cooperados para a Assembleia Geral Ordinária DIGITAL que será realizada no dia 
29 de março de 2.023, com participação à distância por meio da plataforma as-
sembleiacoop, cujo link de acesso será disponibilizado a partir do dia 22/03/2023 
nos meios de comunicação adotados, conforme NOTAS abaixo. A Assembleia 
será instalada nosseguintes horários: às 17:30h em 1ª (primeira) convocação, 
com a presença mínima de 2/3 (dois terços) do número de cooperados; às 18:30h, 
em 2ª (segunda) convocação, com a presença mínima de metade mais 01 (um) 
dos cooperados e às 19:30h em 3ª (terceira) e última convocação, com a presen-
ça de, no mínimo, 10 (dez) cooperados.
ORDEM DO DIA:
I - Prestação de contas dos órgãos de administração (conselho e/ou diretoria), 
referente ao exercício 2022, acompanhada de parecer do conselho fiscal, compre-
endendo: a) relatório da gestão; b) balanço; c) demonstrativo das sobras apura-
das ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura 
das despesas da sociedade.
II - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insufici-
ência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, deduzindo-
-se, no primeiro caso, as parcelas para osfundos obrigatórios (10% para o fundo
de reserva e 5% para o FATES);
III – Utilização dos recursos do FATES;
IV - Eleição dos 6 (seis) membros do conselho fiscal, conforme regras previstas 
no Estatuto Social.
V - A fixação do valor dos honorários da diretoria e das cédulas de presenças dos 
membros do conselho de administração e do conselho fiscal.
VI - Incorporação do FAR (Fundo Antecipador de Repasse) ao Fundo de Reserva 
da cooperativa.
VII - Quaisquer outros assuntos de interesse social.
NOTAS: 1) A assembleia ora convocada será realizada na forma à distância atra-
vés de link disponibilizado pela COOPERCON a partir do dia 22/03/2023 através 
dos seus meios de comunicação (facebook, instagram, e-mail marketing, site) ou 
através de solicitação feita diretamente pelo cooperado. Ao acessar o link no ho-
rário da assembleia, o cooperado deverá confirmar sua presença através do chat, 
disponível, e informar nome e número de inscrição no conselho profissional. 2) 
Durante toda a assembleia, o cooperado poderá se manifestar à distância caso 
peça a palavra e/ ou através do chat e suas ponderações serão lidas e apresen-
tadas à Diretoria e/ ou a quem estiver no comando da assembleia. 3) Para as 
questões a serem votadas, será utilizada a plataforma assembleiacoop e dispo-
nibilizado no ato da assembleia o link para a votação. Não será utilizado boletim 
de voto à distância. 4) A Assembleia será filmada e gravada e ficará disponível 
para acesso dos cooperados. 5) O quórum de instalação referido no preâmbulo = 
número de cooperados com acesso à distância. 6) As informações completas po-
dem ser consultadas no portal da cooperativa na internet: www.coopercon.coop.
br; 7) Para os efeitos legais, declara-se que o número de cooperados é de 3.299.

Contagem, 24 de fevereiro de 2.023
Dr. Edson Carlos Trombin

Diretor Presidente


