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CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convocamos os 8.121 associados da Cooperativa para se reunirem em Assembleia
Geral Ordinária, no dia 26 de abril do corrente ano, em primeira convocação às 8h, com a presença de
2/3 dos associados, em segunda convocação, às 9h, com a presença de 50% mais um dos associados
e, em terceira e última convocação, às 10h, com um mínimo de 10 (dez) associados presentes, tendo
como local o auditório da Associação dos Bancos no Estado do Rio Grande do Sul, situado na Rua dos
Andradas, 1234 – conjunto 1703 – Centro de Porto Alegre - RS.
ORDEM DO DIA
1. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal para o período de 2018 a 2020.
2. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada dos pareceres do Conselho
Fiscal e da Auditoria Externa, compreendendo: a) Relatório da Gestão; b) Balanços do Exercício
Social; c) Demonstrativo de sobras.
3. Destinação das sobras líquidas apuradas.
4. Deliberação sobre a regulamentação da atividade de auditoria interna, conforme previsto na
Resolução 4.588 do Banco Central do Brasil de 29 de junho de 2017.
5. Deliberação sobre a política de conformidade (compliance), conforme previsto na Resolução
4.595 do Banco Central do Brasil de 28 de agosto de 2017.
6. Sorteio dos inscritos para as bolsas de estudos do FATES.
Obs1.: os registros de candidaturas individuais serão recebidos na sede da Cooperativa, de 15 de março
a 19 de abril de 2018, em dias úteis, no horário entre 8h30min e 17h30min, mediante requerimento
próprio e devidamente acompanhados da documentação prevista no Regulamento Eleitoral da
Banricoop.
Obs2.: A realização da Assembleia não terá como local a Sede da Cooperativa, por motivo de espaço
físico insuficiente, realizando-se assim, em Auditório com maior capacidade para acolher os associados.

Porto Alegre, 14 de março de 2018.
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