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CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Convocamos os 663 (seiscentos e sessenta e três) associados da Cooperativa, para se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária e, em sequência em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 16
de abril do corrente ano, em primeira convocação às 11h e 30min com a presença de 2/3 dos associados,
em segunda convocação, às 12h e 30min com a presença de 50% mais um dos associados, e, em terceira
e última convocação, às 13h e 30min com um mínimo de 10 (dez) associados presentes, tendo como
local o Auditório do DEE - Departamento de Economia e Estatística – da Secretaria de Planejamento,
Orçamento e Gestão, sito à Rua Duque de Caxias, 1691, em Porto Alegre/RS.

ORDEM DO DIA DAASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
1. Prestação de contas dos órgãos da Administração:
a) Relatório da Gestão;
b) Balanço;
c) Demonstrativos da Conta ‘Sobras e Perdas;
d) Parecer do Conselho Fiscal;

2. Destinação das Sobras Líquidas a Distribuir;
3. Fixação do valor dos honorários e da cédula de presença dos membros do Conselho deAdministração;
4. Deliberação sobre Regulamento da atividade de Auditoria Interna.
5. Deliberação sobre os documentos: Regulamento para utilização do FATES, Manual de Prevenção
contra a lavagem de dinheiro ou ocultação de bens e valores, Política de Relacionamento com Clientes
e Usuários; Código de Conduta Ética de Dirigentes, Conselheiros e Colaboradores e Política de
Gerenciamento Contínuo de Riscos.

ORDEM DO DIA DAASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
1. Alteração Estatutária: alteração no artigo 3º; inclusão do parágrafo 6º no Artigo 7º; alteração no Artigo
8º; alteração no Artigo 10º; alteração no texto e na letra “b” do parágrafo único do Artigo 13º; alteração
no Artigo 16º; inclusão da letra “g” no Artigo 18º; alteração no Artigo 43º; inclusão do parágrafo 1º no
Artigo 46 renumerando os demais parágrafos e alteração do parágrafo 2º; alteração da letra “c”, “f” e
inclusão das letras “v”, “w”, “x”, “y”, “z” no Artigo 48; alteração da letra “e” e inclusão das letras “h”, “i”,
“j”, “k”, “l”, “m”, “n”, “o”, “p”, “q” no Artigo 55º; alteração da letra “d” no Artigo 56º; inclusão do parágrafo
1º no Artigo 57º e renumeração dos demais parágrafos.

2. Consolidação do Estatuto Social alterado.
3. Outros assuntos de interesse da Cooperativa.
Obs.: A realização da Assembleia não terá como local a sede da cooperativa, por motivo de espaço físico
insuficiente.

Porto Alegre, 2 de abril de 2019.
Cristiano Ramos Moreira - Presidente


