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COOPERATIVA DE PLATAFORMA – CICLOS

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Plataforma – Ciclos, CNPJ 32.322.678/0001-87, NIRE 32400023055, no uso das atribuições que lhe confere o Es-
tatuto Social, convoca os seus associados que nesta data são em número de 17.129 (dezessete mil, cento e vinte e nove), para se reunirem em ASSEM-
BLEIA GERAL ORDINÁRIA, exclusivamente em formato digital, a realizar-se pelo aplicativo Zoom na sede social situada na Rua Constante Sodré, nº 305, 
Santa Lúcia, Vitória/ES, no dia 20 (vinte) de março de 2023 (dois mil e vinte e três), segunda-feira, às 12h (doze horas), com a presença de 2/3 (dois 
terços) dos associados com direito de voto, em primeira convocação; ou, em não havendo quórum, às 13h (treze horas), com a presença de metade mais 
um dos associados com direito de voto, em segunda convocação; ou ainda, em persistindo a falta de quórum para as convocações anteriores, às 14h (qua-
torze horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) associados com direito de voto, em terceira e última convocação, para deliberarem sobre os seguintes 
assuntos que compõe sua ORDEM DO DIA:

1. Prestação de contas do exercício de 2022, compreendendo:

a) Relatórios de Gestão;

b) Balanço Patrimonial;

c) Demonstrativo das sobras ou perdas e demais demonstrativos;

d) Parecer do Conselho Fiscal;

e) Parecer de Auditoria Independente;

2. Destinação das sobras apuradas;

3. Eleição do Conselho Fiscal;

4. Plano de Trabalho para o ano de 2023.

NOTAS: 1. A assembleia ocorrerá por meio do Zoom Meetings. Assim, solicitamos que todos os associados baixem ou atualizem o aplicativo no celular ou 
no computador de forma gratuita. 

2. Encontra-se disponível no site https://www.ciclos.coop.br/ago-2023: a. Forma de inscrição, acesso, ingresso na transmissão da Assembleia Geral e 
orientações para votação através da Plataforma Zoom; b. Comprovante de publicação do presente Edital; c. Todos os documentos do item 1 da ordem do 

3. Esclarecimentos de dúvidas e informações sobre o uso da Plataforma Zoom pode ser obtido através do telefone (27) 99688-5848 ou do e-mail: atendi-
mento@ciclos.coop.br. 

4. O acesso à sala de transmissão da referida Assembleia Geral estará disponível 15min (quinze minutos) antes do horário previsto para seu início. 

Assembleia Geral, com link de acesso encaminhado a todos associados através de sms/e-mail.

Vitória - ES, 09 de março de 2023.

CLETO VENTURIM
Presidente
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