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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
ASSEMBLEIAS DE NÚCLEO 

 
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 19 do Estatuto Social, 
convoca os senhores associados, que nesta data somam 5.172 (cinco mil cento e setenta e dois), 
integrantes dos Núcleos a seguir relacionados, para se reunirem em ASSEMBLEIAS DE 
NÚCLEOS, a serem realizadas nas datas e locais abaixo informados, em primeira convocação, 
com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados de cada Núcleo; em segunda convocação, 
com a presença da metade dos associados mais um de cada Núcleo, e, em terceira e última 
convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados de cada Núcleo: 
 
 

Data da 
Assembleia 
de Núcleo 

Estado/Região 
Local da Assembleia de 
Núcleo 

Horários das 
convocações 

Associados 
dos 
Núcleos em 
31.12.2018 

08/04/2019 Santa Catarina Unidade de Atendimento 
da Coopnore: Rua Emílio 
Blum, nº 131, sala 504, 
Torre B, Centro, 
Florianópolis/SC. 

1ª.: 10 horas 
2ª.: 11 horas 
3ª.: 12 horas 

808 

09/04/2019 Rio Grande do 
Sul 

Auditório Coopnore: Rua 
General Andrade Neves, 
nº 14, sala 301, Centro, 
Porto Alegre/RS. 

1ª.: 12 horas 
2ª.: 13 horas 
3ª.: 14 horas 

2330 

10/04/2019 Rio de Janeiro Espaço Integração 
ANOREG/RJ: Avenida 
Rio Branco, nº 156, sala 
3101, Centro, Rio de 
Janeiro/RJ. 

1ª.: 10 horas 
2ª.: 11 horas 
3ª.: 12 horas 

634 

11/04/2019 Minas Gerais Unidade de Atendimento 
da Coopnore: Rua dos 
Guajajaras, nº 755, sala 
702, Centro, Belo 
Horizonte/MG. 

1ª.: 14 horas 
2ª.: 15 horas 
3ª.: 16 horas 

1091 

12/04/2019 São Paulo Unidade de Atendimento 
da Coopnore: Rua Líbero 
Badaró, nº 300, 3º andar, 
Centro, São Paulo/SP. 

1ª.: 12 horas 
2ª.: 13 horas 
3ª.: 14 horas 

274 

 
As ASSEMBLEIAS DE NÚCLEOS DELIBERARÃO sobre a seguinte   
 

 
ORDEM DO DIA  

 
I. Eleição de Delegados e seus Suplentes, nos núcleos em que houver a necessidade de eleição, 
para fins de representação dos associados do respectivo Núcleo nas Assembleias Gerais da 
Cooperativa, conforme arts. 18 a 25 do Estatuto Social.  
 
II. Definir o posicionamento (voto) de cada Núcleo, em relação às matérias que serão objeto da 
Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária de 2019 da Cooperativa, na qual o Núcleo será 
representado pelos respectivos Delegados, nos termos do art. 22 do Estatuto Social:  
 
 
Em regime de ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 



 

ORDEM DO DIA 

1) Reforma do Estatuto Social da Cooperativa, com vistas a alterar a redação do art. 4º, que trata 

das condições de admissão à Cooperativa. 

2) Consolidação da nova versão do Estatuto Social, com todas as adaptações, inserções de artigos 

e renumerações em razão das alterações propostas, incluindo as correlações necessárias; 

3) Outros assuntos sem caráter deliberativo. 

 

 

Em regime de ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

ORDEM DO DIA 

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, 

compreendendo: 

a) relatório de gestão; 

b) balanço dos 2 (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 das cédulas de presenças dos membros do Conselho de Administração e 

Fiscal, dos honorários do Presidente e do Vice-Presidente, das diárias e gratificações, bem 

como do montante para suportar a remuneração dos membros da Diretoria Executiva, a serem 

individualizados pelo Conselho de Administração, oportunamente; 

4. Homologação da utilização da taxa do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), nas 

operações ativas e passivas da Cooperativa; 

5. Eleição para os cargos vagos no Conselho de Administração para o mandato que se encerra 

com a posse dos que vierem a ser eleitos na AGO de 2021. 

6. Outros assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo. 

 

 

Porto Alegre, RS, 27 de março de 2019.  

 

 

SÉRGIO AFONSO MANICA 

Presidente do Conselho de Administração 

 
 
 

OBSERVAÇÕES: 
1. As Assembleias de Núcleo serão realizadas fora da sede social e, conforme o caso, das 
unidades de atendimento da Cooperativa, em face da ausência de espaço físico, bem como para 



facilitar o acesso e a participação do maior número de associados possível, conforme seus 
endereços.  
2. Encontram-se disponíveis na sede e unidades de atendimento da Cooperativa: (i) a listagem dos 
associados que integram cada um dos Núcleos mencionados, (ii) as condições para o exercício do 
cargo de Delegado, (iii) o balanço da Cooperativa e (iv) o Estatuto Social. 


