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São Paulo, 15 de fevereiro deN2.

Circular no OOtl2O22

Ref.:
Eleicão do Conselho Fiscal para o Exercicio de 2022.

Prezados (as) Cooperados (as)

lnÍormamos que a 17â Assembleia Geral Ordinária, será realizada no dia 3í10312O22, às í7:00 h êm

úttima chamada na sede da Gooperativa Habitacional Sololar, quando deveráo ser observados os seguintes
procedimentos:

No local, afixaremos as listas dos cooperados (as) que estÉio adimplentes e com condiçóes de votar na

Assembleia, por estarem em dia com todas as suas parcelas até a de úftimo vencimento anterior a realizaÇão da

assembleia.

O edital de convocação desta Assembleia será publicado no jornal O Estado de São Paulo do dia
15rcA2O22, aÍlxado na sede da Cooperativa e publicado em seu site de acordo com o Estatúo Social.

lmportantê: Se o (a) cooperado (a) estiver com dúvidas se têm condições ou náo de participar desta
Assembleia, solicitamos entrar em contato pelo teleÍone l11l 3257-7111, em horário comercial para maiores
informações

- Da Participação dos (asl Cooperados (as) na Assembleia:

Na forma do que determina o art. 32 do Estatuto Social, somente poderão participar e votar na assembleia os
(as) cooperados (as) que estiverem rigorosamente em dia com todos seus compromissos junto a Cooperativa, sendo
ainda condição essencial ter qulado na integralidade a parcela referente à inscrição (êntende-sê por
"rigorosamente em dia" a quitação de todas as parcelas vencidas até 2510312022, inclusive)

Poderá somente participar o (a) cooperado (a) que ao adentrar ao recinto onde se realizanâ a Assembleia,
assinar a lista de presença, conforme Art.: 31o do mesmo Capítulo do Estatuto Social O cooperado (a) não poderá
ser substituído (a) ou representado (a) por nenhuma oúra pessoa mesmo que por procuraçáo, para participação na
Assembleia, conforme Lei n" 5.7il17'l - AÍ1.42 - parágrafo 'lo.

D,os critérios para a realizaçáo da 17'Assembleia Geral Ordinária:

No dia de realização da í7â AssemUeia Geral Odinária, seÉo convocados entre os presentes 03 (três)
cooperados (as) que irão dirigir os trabalhos da mesa que promoveram o seu andamento seguindo rigorosamente o
disposto no Edital de Convocação.

A partir de 11tO312O22, toda a documenta@o reÍerente à prestação de contas do erercicio óe 2.021,
estará à disposição de todos (as) os (as) cooperados (as) para análise na sede da Cooperativa em horário
comercial, de acordo com o Estatúo Social, bastando para tanto agendar horário com a antecedência de 24 horas.

Estão abertas até o dia 11l0ll2022, na sede da Cooperativa as inscrições aos (as) interessados (as) em
participar do Conselho Fiscal, que serão ratiÍicadas durante a Assembleia Geral Ordinária, bem como as regras a
serem obsenradas para a efetivação das inscriçóes.

Se existirem
comercial.

este edital, Íavor em contato pelo telefone (O11) 3257-7444, em horário

Atenciosamente,

Pozzo
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