OFICIO/CIRCULAR/COINTER/Nº 23/2017

Colatina/ES, 03 de Abril de 2017.

Convocação
O consórcio Público Intermunicipal para o Fortalecimento da Produção e Comercialização
de Produtos Hortigranjeiros – COINTER convoca os Exmos. Senhores Prefeitos para
participarem da Assembleia Geral do Cointer, a realizar-se no dia, hora e local descritos
abaixo:

Data: 19/04/2017 (quarta-feira)
Horário: 09:00 horas
Local: Auditório do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Colatina/ES
Endereço: Rua Adamastor Salvador, Nº 421
Centro – Colatina/ES
Pauta:
I - Abertura;
II - Leitura e aprovação da ata da última reunião realizada;
III - Comunicações Gerais:
IV - Leitura e votação da seguinte ordem do dia;
1. Apreciação da prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2016 e
Balaço Anual;
2. Apreciação da Prestação de Contas das ações desenvolvidas e metas alcançadas
no ano 2016;
3. Apreciação do Ofício da CEASA/ES de retirada do apoio financeiro para
manutenção
e
funcionamento
da
Ceasa
Noroeste
(OFICIO/PRESI/CEASA/Nº14/2017);
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4. Proposta de credenciamento dos produtores e veículos de municípios
consorciados que utilizam as dependências da Ceasa Noroeste e respectivos
valores a ser pago;
5. Proposta de credenciamento dos produtores e veículos de municípios não
consorciados que utilizam as dependências da Ceasa Noroeste e respectivos
valores a ser pago;
6. Proposta de critérios para a utilização das dependências da Ceasa Noroeste pelos
produtores e veículos não credenciados, de origem dos municípios consorciados e
não consorciados e respectivos valores a ser pago;
7. Relatório da situação da celebração do Contrato de Rateio 2017 com os entes
consorciados;
8. Proposta de cobrança do Rateio Mensal das despesas relativas à utilização
das áreas comuns da CEASA NOROESTE e seus serviços, tais como:
administração, limpeza, vigilância, conservação, investimento, seguros,
IPTU, consumo de energia elétrica, água e outros (Alinea “G”, §1º do Art. 7º
do Regulamento de Mercado);
9. Proposta de reajuste dos valores de locação dos boxes da Ceasa Noroeste;
10. Outros Assuntos.

V- Encerramento.
Sua presença nesta reunião é de suma importância, não deixe de participar. Aguardamos
manifestação favorável o mais breve possível, por meio do tel.(27)3721-5518 ou (27)
99929-9441 e e-mail:cointer.ceasa@colatina.es.gov.br, falar com a Srª. Lucineia.

Atenciosamente,

Gilson Antonio de Sales Amaro
Presidente do COINTER
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