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CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL
Convocamos os 8.307 (oito mil trezentos e sete) associados da COOPERATIVA DE ECONOMIA E
CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO BANRISUL – BANRICOOP, observado o disposto no art.
43-A da Lei nº 5.764, de 1971, bem como da regulamentação que lhe confere a Instrução Normativa
nº 79, do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração do Ministério da Economia
para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL a ser realizada no dia 14 de julho de
2020, transmitida da sede da Cooperativa, na Praça da Alfândega, 12 sala 301, Centro Histórico de Porto
Alegre - RS, em primeira convocação às 08h (oito horas), com presença de dois terços (2/3) dos
cooperados em condições de votar; em segunda convocação, às 09h (nove horas), com presença de
metade mais um dos cooperados em dia com suas obrigações sociais e, em terceira e última convocação,
às 10h (dez horas), com a presença mínima de 10 (dez) associados aptos a votarem, para deliberarem
sobre a seguinte
ORDEM DO DIA
1.
Eleição dos componentes do Conselho de Administração, cujo mandato se estenderá até a posse
dos que vierem a ser eleitos na AGO de 2024 e eleição dos componentes do Conselho Fiscal, cujo
mandato se estenderá até a posse dos que vierem a ser eleitos na AGO de 2022.
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 das sobras ou perdas apuradas;
3.
Destinação das sobras líquidas apuradas ou rateio das perdas.
4.
Fixação do valor das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração e do
Conselho Fiscal, dos honorários do Presidente do Conselho de Administração e do montante para suportar
a remuneração dos membros da Diretoria Executiva.
5.
Sorteio dos inscritos para as bolsas de estudos do FATES.
6.
Outros assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo.
NOTAS
1.

2.
3.

4.
5.

A assembleia ocorrerá em formato digital por razões de saúde pública e conforme determinações e
orientações oriundas das autoridades competentes para realização de eventos ou atos que envolvam
grandes grupos de pessoas, modalidade esta, amparada pela MP nº 931 de 30/03/2020 e IN-DREI nº 79 de
14/04/2020.
A transmissão da assembleia será através da plataforma Zoom, que poderá ser acessada a partir do link
“Assistir Assembleia”, disponível no site https://assembleiabanricoop.elejaonline.com. A plataforma virtual
suporta a participação de todos cooperados de forma segura, permitindo sua interação.
Para participar da assembleia, o cooperado deverá acessar o site acima indicado, através de login e senha.
Para login, será considerado o número do CPF do cooperado. Uma senha provisória de 6 (seis) dígitos será
remetida via e-mail pessoal e/ou mensagem de texto de celular (SMS) aos cooperados. No primeiro acesso
ao site da assembleia, a senha provisória deverá ser alterada.
O cooperado que não tiver recebido senha provisória para acesso, poderá participar da assembleia desde
que solicite sua credencial até 30 (trinta) minutos antes do horário estipulado para abertura dos trabalhos.
Os itens de pauta serão apresentados pela administração, e, após as manifestações e dúvidas dos
cooperados, recebidas através de ambiente virtual, será aberto o canal de votação, no site da assembleia
acima informado, a partir do menu “Iniciar Votação”, informando-se o tempo disponível para que os
presentes possam votar. Encerrado o tempo de votação para cada item de pauta, aquela votação será
concluída e apurados os resultados, que serão simultaneamente divulgados. Tanto a participação na
assembleia como a votação, obedecerão aos critérios legais e estatutários.

6.

O ambiente virtual da assembleia poderá ser acessado via internet através de computador, smartphone ou
tablet, nos principais Browsers (Edge, Google Chrome, Mozilla, Opera mini) no mínimo com Windows 7, Linux
ou MacOS.
7. A Cooperativa disponibilizará no dia da assembleia, a partir das 08 horas até o final da solenidade,
profissionais capacitados para auxiliar os cooperados com eventuais dificuldades de acesso ao ambiente
virtual, através dos contatos: (51) 3216-1500 e (51) 98056 5628.
8. Os documentos referentes ao item 2 da Ordem do Dia acima descrito, assim como detalhamento sobre a
forma de participação dos cooperados na assembleia geral ordinária digital, estão disponíveis para
visualização e download através do link a seguir https://www.banricoop.coop.br/governanca/assembleiageral/assembleia-geral-ordinaria.
9. Os registros de candidaturas de chapas para o Conselho de Administração e individuais para o Conselho
Fiscal serão recebidos diretamente no site da assembleia https://assembleiabanricoop.elejaonline.com, a
partir das 8h e 30min do dia 24 de junho até às 17h e 30min do dia 7 de julho de 2020, mediante
preenchimento e envio de requerimentos próprios, devidamente acompanhados da documentação prevista
no Regulamento Eleitoral da Banricoop, sendo submetidos à análise da Comissão Eleitoral para validação.
10. A documentação relativa às eleições bem como o Regulamento Eleitoral da Banricoop, encontram-se
disponíveis desde já no site da assembleia.

Porto Alegre, 23 de junho de 2020.

CIRILO AUGUSTO THOMAS
Presidente do Conselho de Administração

