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COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL DA COOPREMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A COOPERATIVA DOS REQUEIROS MINERAIS – COOPREMI, 

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 17.000.547/0001-90, estabelecida 
nesta capital na Rua Mario Andreaza nº 8905, Bairro São Francisco, CEP 76.829-334, através do 
Conselho de Administração, nos termos do artigo 47 do Estatuto da COOPREMI cria a 
COMISSÃO ESPECIAL ELEITORAL, nomeando os seguintes componentes: 

 
Coordenador Geral: Albertino Morais da Silva; 
1º Membro: Antônio Matos da Silva 
2º Membro: Argentil Alves Dutra 
 
O coordenador nomeado neste ato, deverá se atentar no procedimento eleitoral 

as seguintes orientações: 
 
a) Nos termos do artigo 40, §1º, fica estabelecido o prazo com início no dia 

28 de setembro de 2020 para início do recebimento das chapas com 
término do dia 14 de outubro de 2020; 

b) Nos termos do artigo 44 do Estatuto da  COOPREMI, as chapas, 
impugnações e os recursos legais, devem ser protocoladas na sede da 
mesma, do horário das 08h00m às 12h00m;  

c) Permitir para o ato constante no item “4” da ordem do dia a votação dos 
cooperados que estiverem ausentes e daqueles em estado em 
vulnerabilidade física, devendo os mesmos votarem no grupo denominado 
“grupo coopremi” criado em 06 de maio de 2017, via whatsapp, com 
realização de vídeo-chamada, ou mensagem de texto, com a opção da 
chapa escolhida, com transmissão e votação aberta por projetor; 

d) Deverá o ato serno sistema presencial ou por meio eletrônico respeitado as 
determinações legais constantes no artigo 11 do Decreto Estadual n° 
25.049, devendo todos os interessados, cumprirem as normas de 
higienização e uso de equipamentos adequados, inclusive todos devem 
portar canetas e máscaras individuais, sendo disponibilizados pela 
COOPREMI no local, termômetros, álcool e cadeiras nas distancias 
permitidas. 

 
Porto Velho, 24de setembro de 2020. 
 
 
 

_________________________________________________________________ 

LUIZ CARLOS FERREIRA 
Presidente 

 

_________________________________________________________________ 

ANTÔNIO MATOS DA SILVA 
Tesoureiro 
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