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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
 

O Presidente do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná – OCEPAR, 

com  sede à Avenida Cândido de Abreu, 501, em Curitiba, Estado do Paraná, no uso das atribuições 

estatutárias, convoca as cooperativas registradas, que nesta data são em número de 220, para a 

Assembleia Geral Ordinária, em formato digital, que será realizada  no dia 01 de abril de 2022, às 

13h00 horas, em primeira convocação com a participação de metade e mais uma das cooperativas 

registradas em condições de votar, ou, em segunda e última convocação às 14h00 horas, com a 

participação de no mínimo dez cooperativas em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte 

ordem do dia: 

 

1. Relatório de Atividades de 2021;  

2. Relato das Pré-assembleias da Ocepar; 

3. Prestação de contas do exercício encerrado em 31/12/2021, a qual compõe: Balanço 

Patrimonial e demonstrações de resultado do exercício, relatório da auditoria independente e 

parecer do Conselho Fiscal;  

4. Proposta do orçamento de receitas, despesas e imobilizações para 2022; 

5. Plano de trabalho para o exercício de 2022; 

6. Assuntos gerais. 

Notas: 

1) Para efeito de quórum e deliberação, serão consideradas as cooperativas que não possuam 
débitos com a entidade, nos termos do disposto no art. 16, parágrafo 1º, do Estatuto Social da 
OCEPAR. 

2) As associadas deverão participar e votar de maneira digital, à distância, por meio da 
ferramenta Teams.  

3) As cooperativas associadas, por meio dos seus representantes, deverão acessar o site 

https://bit.ly/3tjcmbq e realizar a sua inscrição online. Após a confirmação do cumprimento 
dos requisitos estatutários, os votantes receberão por e-mail um link de acesso à plataforma 
para participação e votação na AGO.  

 
 

Curitiba, 22 de março de 2022. 
 
 
 

Jose Roberto Ricken 
Presidente 

https://bit.ly/3tjcmbq

