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ANEXO II MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO - TITULAR:
.............(nome da pessoa que representará a entidade no      /MS e sua devida qualificação –
estado civil, RG, CPF, endereço residencial), credenciado para ser o representante TITULAR da.......(nome da 
entidade)........., com domicílio na rua ......................, CEP:......., Fone: ........................ , na
cidade de. ........... , devidamente  registrada  em Cartório,  com âmbito de  atuação no Estado de
Mato Grosso do Sul, no Conselho Estadual dos Direitos da Mulher – CEDM/MS, para o triênio 2020/2022, 
COMPROMETE-SE a cumprir as finalidades e os objetivos estabelecidos no Decreto Nº. 13.373 DE 14 DE 
FEVEREIRO DE 2012 e no Regimento Interno do CEDMMS.
........(nome da cidade) .....de. .................. de 2020.

(nome do representante titular da entidade e assinatura)

ANEXO III
MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO - SUPLENTE:

.............(nome da pessoa que representará a entidade no      /MS e sua devida qualificação –
estado civil, RG, CPF, endereço residencial), credenciado para ser o representante SUPLENTE da.......(nome da 
entidade)........., com domicílio na rua ......................, CEP:......., Fone: ........................ , na
cidade de. ........... , devidamente  registrada  em Cartório,  com âmbito de  atuação no Estado de
Mato Grosso do Sul, no Conselho Estadual dos Direitos da Mulher – CEDM/MS, para o triênio 2017-2019, 
COMPROMETE-SE a cumprir as finalidades e os objetivos estabelecidos no Decreto Nº. 13.373 DE 14 DE 
FEVEREIRO DE 2012 e no Regimento Interno do CEDM/MS.
........(nome da cidade) .....de. .................. de 2020.

(nome do representante suplente da entidade e assinatura)

ANEXO IV

   MODELO DE TERMO DE COMPROMISSO - SUPLENTE:
                              …………..(nome da pessoa que representará a entidade no ……./MS e sua devida    qualificação 
– estado civil, RG, CPF, endereço residencial), credenciado para ser o representante SUPLENTE da ……… (nome 
da entidade) …….., com domicílio na rua ……………………….. CEP:………, Fone:……………, na cidade de ………………….., 
devidamente registrada em Cartório, com âmbito de atuação no Estado de Mato Grosso do Sul, no Conselho 
Estadual dos Direitos da Mulher – CEDM/MS, para o triênio 2017-2019, COMPROMETE-SE a cumprir as finalidades 
e os objetivos estabelecidos no Decreto N°. 13.373 DE 14 DE FEVEREIRO DE 2012 e no Regime Interno do CEDM/
MS.

……………………(nome da cidade) …… de ……………………. De 2016.
______________________________________________

(nome do representante suplente da entidade e assinatura) 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da EMAD-Empresa Armazenadora de Dourados S.A. CNPJ 
24.655.631/0001-07 em cumprimento ao Artigo 9º dos Estatutos Sociais, convoca seus acionistas, para reunirem-
se ás 19:00 (dezenove horas) do dia 20 de março de 2020, em dependências do SALAO DE EVENTOS DO HOTEL 
GRANDELLI, situado a Avenida Weimar Gonçalves Torres, 4067 Vila Maxwel, nesta Cidade e Estado, para em 
Assembleia Geral Ordinária deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia; 
 1) Prestação de contas do exercício de 2019, compreendendo: Relatório da Administração, Demonstrações 
Contábeis e Pareceres da Auditoria Independente e Conselho Fiscal;
 2) Destinação do Resultado do Exercício de 2019;
 3) Eleição do Conselho de Administração;
 4) Eleição do Conselho Fiscal;
 5) Fixação de verba global para a remuneração dos conselheiros; e
 6) Outros assuntos de interesse Societário.
           OBS: 1º- Encontra-se a disposição dos Senhores Acionistas na sede Social, os documentos a que se refere 
o Artigo 133 da Lei nº 6404/76, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2019. 
       2º - Esta AGO será realizada fora da sede social por falta de espaço físico para acomodação dos 
Acionistas da Empresa.
Dourados, 19 de fevereiro de 2020.
Edio Neuls
CPF: 089.350.841-15
Presidente do Conselho de Administração


