CORPO DE ORIENTAÇÃO E REPROGRAMAÇÃO PSICO-ORGÂNICA
C.O.R.P.O.
CONVOCAÇÃO
Paulo Orlando Moreira da Silva, brasileiro, divorciado,
administrador de Empresas, portador da cédula de identidade
R.G. nº 8.272.268-7-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº
116.204.698-80, residente domiciliado na Capital de São Paulo,
na Av. Indianópolis, 2285 – CEP – 04063-004, na qualidade de
Procurador do Presidente Sr. Milton Aizemberg, da entidade
“CORPO DE ORIENTAÇÃO E REPROGRAMAÇÃO PSICO-ORGÂNICA
– CORPO”, em suas atribuições estatutárias, faz saber aos
associados e os CONVOCA (art. 19º do estatuto) para a
realização de ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (art. 5º,
alínea “I”), com a finalidade de constituir, eleger e dar posse a
nova diretoria, a qual deverá na mesma assembleia decidir sobre o
cancelamento da ata que extinguiu a entidade em 2015, reativar o
CNPJ/MF junto a Receita federal do Brasil para recuperação de
ativos (marcas) junto ao INPI – Instituto Nacional de Propriedade
Industrial, autorizar a mudança da sede para o Estado de Roraima
e formação de novos Estatutos, Corpo Diretivo, votação para
novo nome da entidade que chamará “Associação COOPERA
CORPO BRASIS” e demais assuntos que sejam colocados para
votação e final decisão da Assembleia, a ser realizada no dia
10/08/2022, em primeira convocação às 7:00hs., com a maioria
dos Associados e em segunda convocação meia hora depois, com
qualquer número de Associados presentes na sede do C.O.R.P.O.,
na Av. Marginal, 648, Balneário Santo Antônio (BROA) – Itirapina
– SP.
PAULO ORLANDO MOREIRA DA SILVA
pp MILTON AIZEMBERG
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