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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 
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 ORDINÁRIA, a ser 
realizada no dia 26 de abril 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, simultâneamente, 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: Travessa do Ouvidor, nº 5, sala 701, Centro, Rio de Janeiro/RJ. 

- São Paulo: Rua Líbero Badaró, nº 300, 3º andar, Centro, São Paulo/SP 
 
A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA deliberará sobre a seguinte ordem do dia:  
 
1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, 

compreendendo: 
a) relatório da gestão; 
b) balanço dos dois semestres do correspondente exercício; 
c) demonstrativo das sobras apuradas; 
d) parecer do Conselho Fiscal; 
e) parecer da auditoria independente. 

2. Deliberação sobre a destinação das sobras;  
3. Fixação do valor dos honorários para os membros do Conselho de Administração e Diretoria 

Executiva; 
4. Fixação do valor das cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e 

Fiscal; 
5. Aprovação da Política de Conformidade (Compliance), Resolução CMN nº 4595/2017; 
6. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório). 

 
 

Porto Alegre, RS, 16 de abril de 2018. 
 
 

SÉRGIO AFONSO MANICA 
Presidente do Conselho de Administração 

 
 

Obs.: a Assembleia não se realizará na sede da Cooperativa, por motivo de espaço físico, 
realizando-se no endereço indicado, para melhor acolher os delegados. 
 


