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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

 
O Presidente da Cooperativa de Crédito Rural de Ouro – Sulcredi Ouro, no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca todos os seus associados para a 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária na forma On-line, que realizar-se-á no 
dia 20 de abril de 2021, transmitida da Sede da Sulcredi Ouro, localizada na Rua Felipe 
Schmidt nº 1882, Sala 01, Bairro Centro, CEP 89663-000, no Município de Ouro/SC. A 
instalação da Assembleia será às 17:00 horas, em Primeira Convocação, com a presença 
mínima de 2/3 (dois terços) dos associados; em Segunda Convocação, às 18:00 horas, 
com a presença de 50% (cinquenta por cento) mais um dos associados; e em Terceira e 
Última Convocação às 19:00 horas, com, no mínimo, 10 (dez) associados, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
 
EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 
 

1. Aprovação do Regulamento de Auditoria Interna. 
 
EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 
 

1. Prestação de contas pelo órgão de Administração referente ao exercício de 
2020; 

2. Parecer da Auditoria Independente sobre demonstrações financeiras; 
3. Parecer do Conselho Fiscal; 
4. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da 

insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade, 
exercício de 2020; 

5. Fixação e valor de honorários, gratificações e cédulas de presença, dos 
membros dos Conselhos de Administração e Fiscal; 

6. Autorização para operacionalizar empréstimos, aval e fianças, penhor de 
valores, e tomadas de empréstimos junto a Instituições Financeiras, para 
repasse ao quadro social; 

7. Assuntos Gerais de interesse da sociedade. 
 
NOTAS EXPLICATIVAS: 
 
a) Para efeito de quórum legal, a Sulcredi Ouro possui, nesta data, 4.443 (quatro mil 
quatrocentos e quarenta três) associados em condições de votar. 
 
b) A Assembleia Geral será realizada no formato Online, ou seja, os associados 
participarão à distância do ato, por meio de acesso via internet, na forma preconizada 
pela Lei nº 14.010/2020; 
 
c) A ferramenta que será utilizada para transmissão e votação do ato assemblear será a 
Plataforma Digital "Ten Webex"; 
 
d) Para participar da Assembleia, o associado deverá realizar o seu cadastro no endereço 
eletrônico: 
https://ten.webex.com/ten-pt/onstage/g.php?MTID=e84866454b67275f80f6c9e2469408035 
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e) Após a realização do cadastro, o associado receberá seu ID de acesso no e-mail 
indicado no cadastro, devendo preencher seu ID e senha para adentrar à sala virtual da 
Plataforma Digital "Ten Webex". Não será admitido o acesso à Plataforma Digital de 
associados que não tiverem efetuado seu cadastro prévio conforme detalhado nos itens 
anteriores; 
 
f) O ID e senha de acesso são de uso pessoal e intransferível, sendo que para fins de 
cômputo de presença e de voto, cada associado deverá possuir a sua conexão de acesso 
à Plataforma Digital "Ten Webex"; 
 
g) O associado poderá votar por meio da seção de votação da própria Plataforma Digital 
"Tem Webex", disponibilizada aos associados devidamente habilitados, sendo 
computados os votos dos que compareceram à Assembleia, ou seja, que estiverem 
conectados à plataforma no momento da realização da assembleia; 
 
h) No início da Assembleia, todas as funcionalidades do sistema serão explicadas aos 
associados por um preposto da cooperativa ou profissional indicado por ela; 
 
i) Durante o ato, o associado poderá se inscrever junto ao moderador para realizar 
manifestações verbais. Caberá ao Presidente da Assembleia a definição quanto ao tempo 
limite para cada manifestação individual; 
 
j) Conforme o disposto no art. 21 do Estatuto Social da Sulcredi Ouro, não poderá votar e 
ser votado o associado que tenha sido admitido no quadro social após a convocação da 
assembleia ou que esteja com seus direitos sociais suspensos, além daqueles que 
tiverem interesse oposto ao da cooperativa, ainda que em questão específica; 
 
l) É vedada a representação e voto de qualquer associado por meio de procurador, nos 
termos do parágrafo único do art. 25 do Estatuto Social da Sulcredi Ouro; 
 
m) O ato será gravado; 
 
n) A Sulcredi Ouro não poderá ser responsabilizada por problemas decorrentes dos 
equipamentos de informática ou da conexão à rede mundial de computadores dos 
associados, assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob seu 
controle; 
 
o) Os materiais que serão utilizados durante a Assembleia estarão disponíveis no link 
https://www.sulcredi.com.br/ouro/conteudo/pag/id/documentos-legais 24 horas antes de 
horário definido para a primeira convocação, inclusive o Guia de Instruções de Uso da 
Plataforma "Ten Webex". 
 
                                 

Ouro/SC, 09 de abril de 2021. 
 
 

 
IRINEU CAETANO LOVATEL 
Presidente da Sulcredi Ouro 
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