
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMI PRESENCIAL 

COOPERN – COOPERATIVA DE TRABALHO E DE SERVIÇOS DE 
ENFERMAGEM DO RIO GRANDE DO NORTE 

 
 Nos termos da legislação pertinente, o Presidente da Cooperativa de Trabalho e 
de Serviços de Enfermagem do Rio Grande do Norte – COOPERN, no uso de suas 
atribuições legais, convoca todos os associados para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária Semi Presencial, a ser realizada na data de 31 de março de 2022, 
presencialmente no auditório Giselda Trigueiro da Associação Médica do Estado do Rio 
Grande do Norte, situada na Avenida Hermes da Fonseca, 1396, Tirol, Natal/RN, CEP: 
59.020-650 e virtualmente, observando-se os termos da Instrução Normativa DREI n.º 
79/2020, como se afere das informações disponíveis no endereço eletrônico 
https://coopern.com.br/event/assembleia-geral-ordinaria-anual-2022/, com a presença de 
2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação às 15 horas; em segunda 
convocação às 16 horas, com a presença da metade mais 1 (um) dos associados ou em 
terceira convocação às 17 horas com a presença de no mínimo 50 (cinquenta) associados 
ou, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de associados, prevalecendo o menor 
número e, ainda, observado, no que couber, os termos do art. 40, incisos I até III, da Lei 
n.º 5.764/71 e art. 11, § 3.º, incisos de I a III, da Lei n.º 12.690/12, para deliberarem sobre 
os assuntos abaixo: I – Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada 
de parecer do Conselho Fiscal referente ao ano de 2021, compreendendo: a) relatório da 
gestão; b) balanço; c) demonstrativo das sobras apuradas e o parecer do Conselho Fiscal. 
II - Destinação das sobras apuradas, deduzindo-se, as parcelas para os Fundos 
Obrigatórios; III - eleição dos componentes do Conselho Fiscal; IV – apreciação dos 
pedidos de desligamento de associados e a restituição de quota-parte. As Demonstrações 
Contábeis do exercício de 2021, acompanhadas do respectivo Parecer do Conselho Fiscal, 
estão à disposição dos associados para consulta na sede da Cooperativa. Ademais, diante 
do caráter digital da referida Assembleia, o boletim de voto à distância e suas instruções 
de preenchimento e envio, bem como o link para acesso à Assembleia por modo virtual, 
encontram-se disponíveis no endereço eletrônico: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwvf-
GhqDsrEtzORdM5KSKfrFP_yiBkvgHJ . 
Observação: atualmente a COOPERN possui 794 cooperados. 

Natal/RN, 18 de março de 2.022. 

 
Marcelo Bessa de Freitas 

Presidente 
  



OBSERVAÇÕES DO EDITAL DE AGO SEMI PRESENCIAL A SER 
REALIZADA EM 31/03/2022:  

1. A Assembleia se realizará em formato semi presencial, tendo em vista a recomendação 
do Ministério da Saúde e demais autoridades competentes, para evitar aglomerações, 
garantindo a segurança e saúde de nossos associados e colaboradores, modalidade essa 
amparada na Instrução Normativa DREI n.º 79, de 14 de abril de 2020; 

2. Os cooperados poderão participar e votar à distância, da seguinte forma: para a 
transmissão em vídeo ao vivo e online o cooperado deverá acessar o endereço eletrônico: 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwvf-
GhqDsrEtzORdM5KSKfrFP_yiBkvgHJ. Para mais informações, basta acessar o link a 
seguir: https://coopern.com.br/event/assembleia-geral-ordinaria-anual-2022/. 

3. Para Participar da Assembleia Geral Ordinária digital, o cooperado deve inscrever-se 
antecipadamente através do link: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwvf-
GhqDsrEtzORdM5KSKfrFP_yiBkvgHJ, utilizando os dados da carteira profissional do 
Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio Grande do Norte, até 30 (trinta) 
minutos antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos,  conforme art. 3.º, § 
2.°, da Instrução Normativa DREI n.º 79/2020, podendo ainda ser feito presencialmente 
a inscrição, na sede da cooperativa. 

Natal/RN, 18 de março de 2022. 
 

Marcelo Bessa de Freitas 
Presidente 

 


