CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL

A

Associação Pró-Moradia dos Trabalhadores nos Correios,Telégrafos e Similares convoca
todos os seus associados para a Assembleia Geral Ordinária, nos termos do artigo 21 e

seguintes do Estatuto Social da COOPEHAB-CORREIOS/MG, a realizar-se no 31 de janeiro

de 2015 (sábado) , às 14:30 horas no Centro de Educação Corporativa dos Correios - CECOR/MG, sito à
Rua Izabel Bueno, 442, bairro Jaraguá, Belo Horizonte/MG com a seguinte pauta:

Apresentação das ações realizadas pela COOPEHAB-CORREIOS/MG durante o ano de 2014,
Apresentação, para devido referendo, do nome do Conselheiro Fiscal, Wilson José dos Santos, para
o cargo de Diretor de Habitação, conforme artigo 54 e §§ do Estatuto Social e indicação de um
associado para o cargo de Conselheiro Fiscal em vacância,
Aprovação do valor da taxa de adesão para novos associados em substituição ao pagamento
retroativo e aprovação do valor da taxa mensal,
Apresentação e aprovação das contas da associação referente ao exercício 2014,
Proposição e aprovação das metas para o ano de 2015,
Sorteio de uma TV 32 polegadas e dois celulares Smartphone.*
Obs: Para a primeira parte da assembleia serão convidados: Autoridades Públicas e da ECT, Caixa
Econômica Federal, Banco do Brasil, Entidades Pró-moradia, Coopercorreios, ARCO, AREC e
possíveis colaboradores e parcerios;
Todos os empregados dos CORREIOS, inclusive os terceirizados, estão convidados a participar;
Somente os associados em dia com suas obrigações estatutárias terão direito a voto e a concorrer aos
prêmios.
Belo Horizonte, 10 de janeiro de 2015,

Claudiney Rosa dos Santos Hott Thasmo
Presidente
* No sorteio da TV e do primeiro celular, concorrerão apenas os associados presentes na Assembleia. No sorteio do segundo celular, todos os associados
poderão concorrer, incluindo os que não estiverem presentes na assembleia.
* Os prêmios têm o objetivo de incentivar a participação dos associados nas disursões e decisões da COOPEHAB-CORREIOS/MG e serão entregues
após o sorteio. Para o associado contemplado no sorteio do segundo celular e que morar no interior, não estando presente, receberá o prêmio
posteriormente em sua localidade.

Mais informações pelo Escritório Virtual:
Telefone: 31-3532-0702 (12:30 às 18:30 horas)
E-mail: coopehabcorreios@gmail.com

PROGRAMA

Apoio e parcerias:

