
COMUNICADO Nº 01/2017 

 
Prezado Associado, 

 

Levamos ao seu conhecimento os seguintes pontos, que merecem sua atenção quanto aos trabalhos 

da Cooperativa, tão como de assuntos de vosso interesse a seguir: 

 

1. Informamos que em sua declaração de Imposto de Renda Pessoa Física, a ser entregue a 

partir de 01/03/2017, referente ao ano-calendário de 2016, deverão ser declarados, na ficha de 

bens e direitos, os valores referente ao capital acumulado até o dia 31/12/2016, conforme 

informado no extrato encaminhado anexo. 

Os ganhos gerados no exercício de 2016 (juros ao capital) foram integralizados em 

Janeiro/2017, no qual deverão ser declarados apenas no IRPF de 2018; 

 

2. A Assembléia Geral Ordinária será realizada no próximo dia 20 de março de 2017, na Matriz 

da Elevadores Atlas Schindler S/A, na Avenida do Estado, 6116, bairro Cambuci, cidade São 

Paulo, estado de São Paulo, na sala do Show-Rooom, térreo, às 17h15 em primeira 

convocação, tendo o início impreterivelmente às 17h45 do mesmo dia, em segundo chamado 

com o número de associados que estiverem presentes. Nesta oportunidade a pauta será a 

seguinte: 

 

a) Leitura, discussão  e  julgamento  do  Relatório do Conselho de Administração, Parecer do 

Conselho Fiscal,  Balanços,  Demonstrações de Resultados   e  demais  contas  dos semestres 

encerrados em 30  de  junho  de  2016   e   31  de  dezembro  de  2016; 

b) Destinação  do Resultado Econômico de 2016; 

c) Eleição para o Conselho de Administração; 

d) Eleição  para  o  Conselho  Fiscal; 

e) Eleição de Delegados Seccionais;  

f) Aplicações do Fundo de  Assistência Técnica, Educacional e Social,   e 

g) Assuntos de interesse geral. 

 

Lembramos que o edital de convocação desta Assembléia foi publicado no Jornal do Cambuci 

& Aclimação, na edição do dia 17 de fevereiro de 2017, sendo que este documento está 

disponível na sede da Cooperativa para apresentação aos interessados. 

 

Agradecemos pela atenção e colocamo-nos a inteira disposição para o esclarecimento de eventuais 

dúvidas. 

 

 

Valter Gonçalves Rodrigues 
Coordenador de Cooperativa 
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