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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, que realizar-se-á no dia 20 de abril de 
2022, no Salão da Capela São João Batista, localizado na Rua Sete de Abril, nº 175, 
Bairro Parque Jardim Ouro, no Município de Ouro/SC. A instalação da Assembleia Geral 
Extraordinária será às 15:00 horas, em Primeira Convocação, com a presença mínima 
de 2/3 (dois terços) dos associados; em Segunda Convocação, às 16:00 horas, com a 
presença de 50% (cinquenta por cento) mais um dos associados; e em Terceira e Última 
Convocação às 17:00 horas, com, no mínimo, 10 (dez) associados. A Assembleia Geral 
Ordinária em primeira convocação realizar-se-á às 18:00 horas, com a presença de 2/3 
dos associados, em segunda convocação às 19:00 horas, no mesmo dia e local, com a 
presença de metade mais um do número total de associados, e persistindo a falta de 
quorum legal, em terceira e última convocação, às 20:00 horas, com a presença mínima 
de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 
 
EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 
 

1. Leitura, discussão e aprovação da minuta de reforma global do Estatuto 
Social da Sulcredi Ouro; 

2. Leitura, discussão e aprovação da minuta de reforma global do Regimento 
Interno da Sulcredi Ouro; 

3. Leitura, discussão e aprovação da minuta do Regulamento de Auditoria da 
Sulcredi Ouro; 

 
EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 
 

1. Prestação de contas pelo órgão de Administração referente ao exercício de 
2021; 

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 2021; 

5. Eleição dos membros do Conselho de Administração e Diretoria Executiva da 
Sulcredi Ouro; 

6. Fixação e valor de honorários, gratificações e cédulas de presença, dos 
membros do Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho 
Fiscal; 

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

8. Assuntos Gerais de interesse da sociedade. 
 
NOTAS EXPLICATIVAS: 
 
a) Para efeito de quórum legal, a Sulcredi Ouro possui, nesta data, 4.422 (quatro mil 
quatrocentos e vinte e dois) associados em condições de votar. 
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b) 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; 
 
c) É vedada a representação e voto de qualquer associado por meio de procurador, no 
termos do parágrafo único do art. 25 do Estatuto Social da Sulcredi Ouro; 
 
d) A assembleia realizar-se-á no Salão da Capela São João Batista, localizado na Rua 
Sete de Abril, nº 175, Bairro Parque Jardim Ouro, no Município de Ouro/SC, em virtude de 
não haver espaço suficiente na sede da cooperativa. 
 

Ouro/SC, 14 de março de 2022. 
 
 

 
IRINEU CAETANO LOVATEL 
Presidente da Sulcredi Ouro 
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