
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, 
MODALIDADE DIGITAL, DE 19/09/2020 
  

COOPERATIVA DE EDUCADORES E INSTRUTORES DE LÍNGUAS DE CURITIBA, 
CNPJ/MF: 07.412.916/0001-06 

  
O Presidente da COOPERATIVA Germano Manoel Pestana, em cumprimento 
às disposições legais e estatutárias (Lei n o 5.764/1971 e art. 18 do Estatuto 
Social), convoca os associados para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA, em MODALIDADE DIGITAL, a realizar-se no dia 19 de setembro 
de 2020, na sede da Cooperativa localizada na avenida Cândido de Abreu, 
140, sala 607, na cidade de Curitiba/PR, às 12:00 horas, com a presença de 
2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 13:00 horas, com 
a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou 
às 14:00 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, em 
terceira convocação, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 

1º) Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de 
parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço 
do exercício 2019; c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas 
decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da 
sociedade e o parecer do Conselho Fiscal; 

2º) Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da 
insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, 
deduzindo-se, no primeiro caso as parcelas para os Fundos Obrigatórios; 

3º) Eleição dos membros do Conselho de Fiscal; 

4º) Decisões relativas ao projeto Academia em Todos os Cantos; 

5º) Revisão da taxa administrativa e outras questões financeiras; 

6º) Assuntos gerais de interesse da Cooperativa. 

NOTAS: 

1.                 Para efeitos legais e estatutários, declara-se que o número de 
associados da cooperativa, nesta data, é de 108 (cento e oito). 

2.                 Os associados poderão participar e votar a distância da seguinte forma: 
Para participação, o cooperado deverá acessar o link 
https://us02web.zoom.us/j/85478284587 no horário estipulado por este edital, 



com seu nome devidamente registrado no acesso. Para facilitar o acesso e ter 
o nome devidamente registrado, pedimos que baixe o programa/aplicativo no 
site: https://zoom.us/download 
 
Para voto, cadastramos todos os cooperados ativos na plataforma Curia. Você 
deve ter recebido um email de nao_responda@curia.coop, pedindo para 
cadastrar uma senha. Por favor, verifique nos spams, identifique o email e 
cadastre uma senha. 
 
No dia da assembleia, entre no link https://assembleia.curia.coop, digite seu 
email e senha cadastrados e siga os passos que serão explicados durante a 
assembleia e através de um tutorial, enviado a todos por email. 
 
Qualquer mudança, caso necessária, nas formas de acesso à assembleia ou 
de votação será devidamente informada no site 
http://academiadelinguaspr.com.br/assembleia 

Curitiba/PR, 04 de setembro de 2020. 

Germano Manoel Pestana 

CPF 041.297.279-40 

 


