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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
O Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Profissionais da Área 

Notarial e Registral - COOPNORE, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 15 do 

Estatuto Social, convoca os senhores delegados de núcleo eleitos nas respectivas 

Assembleias, que nesta data somam 49 (quarenta e nove), para se reunirem em 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 24 de agosto de 2018, 

no Auditório da COOPNORE, localizado na Rua General Andrade Neves n.º 14, sala 301, 

CEP 90010-210, em Porto Alegre, RS, e, simultaneamente, por meio de vídeoconferência 

nos Estados de SC, MG, RJ e SP, conforme locais abaixo indicados, em primeira 

convocação às 12h (doze horas), com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; em 

segunda convocação às 13h (treze horas), com a presença da metade dos delegados 

mais um, e, em terceira e última convocação às 14h (quatorze horas), com a presença de 

no mínimo 10 (dez) delegados somados em todos os locais.  

 

Endereços para a participação por videoconfederência: 

- Santa Catarina: Rua Emílio Blum, nº 131, sala 504, Torre B, Centro, Florianópolis/SC.  

- Minas Gerais: Rua dos Guajajaras, nº 755, sala 702, Centro, Belo Horizonte/MG.  

- Rio de Janeiro: Av. Rio Branco, 156, sala 3101, Centro, Rio de Janeiro/RJ. 

- São Paulo: Rua Líbero Badaró, nº 300, 3º andar, Centro, São Paulo/SP 

 

Todos os associados estão convidados e serão bem-vindos para acompanhar a AGE, nos 

endereços acima indicados, ressalvado que, conforme o art. 18 do Estatuto Social, o voto 

é restrito aos delegados. 

 

A ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA deliberará sobre a seguinte ordem do dia:  

 

1. Aprovação da desfiliação da COOPNORE em relação à Central das Cooperativas de 

Crédito Mútuo do Rio Grande do Sul – CECRERS; 

2. Aprovação da filiação da COOPNORE à Central de Cooperativas de Economia e 

Crédito Mútuo do Estado do Rio Grande do Sul Ltda. – UNICRED CENTRAL RS; 

3. Ampla reforma do Estatuto Social, conforme proposta do Conselho de Administração, 

compreendendo dentre outros dispositivos, a inclusão de Títulos, Capítulos e Seções, 



em face da integração sistêmica ao Sistema Cooperativo UNICRED e uso da Marca, 

com exclusão de dispositivos relacionados à CECRERS, além de outras adequações 

que se fizerem necessárias. 

4. Aprovação do Estatuto Social consolidado; 

5. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatívo). 

 

 
Porto Alegre, RS, 10 de agosto de 2018. 

 
 

SÉRGIO AFONSO MANICA 
Presidente do Conselho de Administração 

 
 

Observações:  
1. Nos termos do art. 14, parágrafo único, do Estatuto Social, o Conselho de 
Administração, em face da urgência, deliberou pela realização direta da presente AGE de 
delegados, com dispensa de prévia discussão dos assuntos nos respectivos núcleos de 
associados, os quais poderão comparecer e acompanhar a AGE, nos termos do referido 
art. 18 do Estatuto Social.  
2. A Assembleia não se realizará na sede da Cooperativa, por motivo de espaço físico, 
realizando-se no endereço indicado, para melhor acolher os delegados e associados. 


