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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO
O Presidente da Cooperativa de Eletrificação Rural de Itaí-Paranapanema-Avaré Ltda., no uso de
suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os seus 1.775 (um mil, setecentos e
setenta e cinco) associados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no
dia 09 (nove) de Novembro de 2018, às 7:00 horas em sua sede social à Rua Manoel Joaquim
Garcia, nº 1177, na cidade de Itaí, em 1ª convocação com a presença de 2/3 (dois terços) do número
de associados; em 2ª Convocação às 8:00 horas, com a presença de metade e mais 1 (um) dos
associados ou ainda em 3ª convocação, às 9:00 horas, com a presença mínima de 10 (dez)
associados, para deliberação sobre a seguinte:
ORDEM DO DIA
a) Alienar o imóvel sob a matrícula n. 1.802, assim descrito: um terreno urbano sem benfeitorias,
situado nesta cidade e Comarca de Taquarituba, no “Loteamento Conceição”, sob o numero 09 da
quadra ”E“, fazendo frente para a Avenida Silvano de Paula Bueno, Setor 18 02 01 – com a área de
duzentos e quarenta (240) metros quadrados, medindo doze (12) metros de frente, igual medida nos
fundos, onde confronta com o n. 2, por vinte (20) metros da frente aos fundos, de ambos os lados,
confrontando pelo lado direito com o lote n. 1 e pelo lado esquerdo com a Rua Natal José Bortotti
com a qual faz esquina.
b) Alienar o imóvel sob a matrícula n. 14.494, assim descrito: um lote de terreno do loteamento
denominado “Chácaras Santa Maria”, localizado no distrito e munícipio de Paranapanema, Comarca
de Avaré, do Estado de São Paulo, sob o n. 03 da quadra III (três), confronta pela frente com a
Avenida D, onde mede 50,00 metros lineares e do lado direito de quem da Avenida D, olha o lote
mede 100,00 metros, onde confronta com o lote 02 (dois) da quadra III (três) e do lado esquerdo de
quem da Avenida D, olha o lote, mede 100,00 metro lineares onde confronta com o lote 04(quatro)
da quadra III (três) e aos fundos onde 50,00 metros lineares, confronta com os lotes 09 (nove) e 10
(dez) da quadra III (três), totalizando uma área de 5.000,00 metros quadrados.
c) Adquirir um imóvel sob a matrícula n. 8.767, assim descrito: uma área de terras, medindo duzentos e
noventa e seis metros quadrados (296,00 mts²), localizada a margem esquerda da Rodovia Raposo
Tavares (SP 270), Km 256+400 m, na Fazenda das Posses, zona urbana do distrito e município de
Paranapanema, desta comarca de Avaré, dentro das divisas e confrontações seguintes: - Começa em
um marco n° 01, cravado em comum com terras de Holambra II e faixa de domínio do D.E.R daí
segue em direção ao marco n° 02, com uma distancia de 16,00 m e um rumo de 270.00 NE, tendo
como confrontantes neste trecho a faixa não edificante do D.E.R; agora partindo em direção ao
marco n°3, com uma distancia de 18,50 m e um rumo de 630.00 NW, tendo como confrontante neste
trecho a Holambra II, partindo agora em direção ao marco n° IV, com uma distancia de 18 m e um
rumo de 270.00 SW, tendo como confrontante neste trecho a Holambra II; agora partindo em direção
ao marco inicial, com uma distancia de 18,50 m e um rumo de 630 SE, tendo como confrontante
neste trecho a mesma Holambra II.
d) Outros assuntos de interesse da sociedade, sem caráter deliberativo.

NOTA: Para os efeitos legais e estatutários, declara-se que o número de associados da
Cooperativa nesta data é de seus 1.775 (um mil, setecentos e setenta e cinco).
Itaí, 25 de Outubro de 2018

PETER JOHANNES BECKERS
Presidente

