
 

 
 

CIRCULAR 001/2021 
PUBLICADA NA PÁGINA 141 DA SEÇÃO 3 DO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DO DIA 13/04/2021 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 
A Cooperativa de Transportes e Serviços Urbanos e Rurais (COOPERTUR), nos termos 
do que dispõe os artigos 20 e 26 de seu Estatuto Social e da Lei Federal 14.030/2020, 
convoca seus 3.820 cooperados adimplentes com suas obrigações estatutárias para 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA que se realizará por meio digital pela plataforma CISCO 
WEBEX, nos termos do artigo 43-A da Lei Federal 5.764/1971, no dia 24 de abril de 2021 
(sábado), às 12:00h em primeira convocação com 2.547 cooperados; às 13:00h em 
segunda convocação com 1.274 cooperados e às 14:00h em terceira e última convocação 
com o número mínimo de 10 cooperados, para discussão e deliberação da seguinte ordem 
do dia: 
 
I) Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal para mandato até 31 de março de 2.022; 
 
II) Eleição e posse dos membros da Diretoria Executiva para mandato até 31 de março de 2.025, nos 
termos do § 2º do artigo 31 c/c artigo 69 do Estatuto Social. 
 
O processo eleitoral relativo aos itens I e II, supra, observará o disposto nos artigos 46 e seguintes 
do Estatuto Social, sendo a eleição realizada no dia 24 de abril de 2021 (sábado), especificadamente 
entre o horário das 14:00h até as 18:00h, ressalvada a hipótese prevista no artigo 54 do Estatuto 
Social. 
 
As inscrições das chapas concorrentes à Diretoria Executiva e ao Conselho Fiscal, observados os 
artigos 51 e 52 do Estatuto Social, poderão ser feitas mediante requerimento formalizado por escrito, 
contendo um endereço de email para envio de informes, em duas vias e devidamente protocolado 
mediante recibo que será aposto na segunda via, a partir do dia 13/04/2021 até o dia 19/04/2021, 
entre 14:00h até 17:00h, na sede da COOPERTUR ou em quaisquer de seus escritórios comerciais 
regionais localizados nos municípios de prestação dos serviços pelos cooperados. 
 
O site da COOPERTUR www.coopertur.coop.br contém cópia deste Edital e todas as demais 
informações pertinentes, sendo que a plataforma digital para o cadastro, participação e demais atos 
pertinentes à Assembleia Geral Ordinária na modalidade digital poderá ser acessada pelos 
cooperados rigorosamente em dia com suas obrigações estatutárias, por meio de acesso ao seguinte 
link: 

 
https://ten.webex.com/ten-pt/onstage/g.php?MTID=ecd593e810b5ddfa5aa8c7fdee37ac5ee 

 
O acesso é pessoal e intransferível e a violação da pessoalidade implica nos crimes previstos nos 
artigos 298 (falsificação de documento particular) e 299 (falsidade ideológica), ambos do Código 
Penal.  
 
Teófilo Otoni, 12 de abril de 2021. 
 

 
 

COOPERATIVA DE TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS E RURAIS 
Getúlio Julio Colen Laure 

Presidente 


