COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA MÚSICA BRASILEIRA

UNIJAZZ BRASIL
CNPJ: 28.825.364/0001-20 – Insc. Municipal: 1.077.088-2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA E ESPECIAL
NIRE nº 33.4.0005599-3
O Presidente da UNIJAZZ BRASIL – COOPERATIVA DE TRABALHO DE
PROFISSIONAIS DA MÚSICA BRASILEIRA, no uso das atribuições que lhe confere
os artigos 27 e 29 do Estatuto Social, em conformidade com as leis 5.764/71 e
12.690/12, em continuidade a convocação de 15 de março de 2022 cuja assembleia
geral não pode ser realizada por falta de quórum, convoca novamente os cooperados
em condições de votar (lista em anexo) para participarem da ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA (AGO) e ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL (AGEsp), que se realizará no
dia 11 de junho de 2022, na Av. Albérico Diniz, 1657, Jardim Sulacap, Rio de
Janeiro/RJ, às 8h em primeira convocação, com 2/3 do número de cooperados em
condição de votar; às 9h em segunda convocação, com metade mais um dos
cooperados em condição de votar e, às 10h em terceira e última convocação, com o
número mínimo de 30% dos cooperados em condições de votar, sob pena de
aplicação do parágrafo único do artigo 29 do Estatuto Social, para deliberarem as
seguintes pautas:
Assembleia Geral Ordinária:
1. Prestação de contas da Diretoria Executiva, do ano de 2021, acompanhado de
parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
a) relatório da gestão;
b) balanço financeiro;
c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das
contribuições para cobertura das despesas, com o parecer do Conselho Fiscal;
2. Quaisquer outros assuntos de interesse social.
Assembleia Geral Especial:
1. Discussão e Aprovação de valores, escalas, projetos e metas para 2022;
2. Planejamento e resultado econômico dos projetos para o exercício de 2022;
3. Investimentos e organização do trabalho para 2022;
4. Discussão e Aprovação de empréstimo de capital para aquisição de equipamentos
de som e instrumentos musicais para os projetos educacionais, além de contratação
de seguro de vida coletivo e assistência odontológica coletiva.
5. Quaisquer outros assuntos de interesse geral.
Rio de Janeiro, 31 de maio de 2022
Atenciosamente,
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