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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 
 
O presidente do Conselho de Administração da GREENCRED - Cooperativa de 
Crédito, no uso das atribuições que lhe confere o art. n° 22 do Estatuto Social, 
convoca os senhores cooperados a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária, a serem realizadas  no dia  29 de março de 2021, no formato virtual 
(em razão da Pandemia do Covid19), utilizando a plataforma do Google Meet, cujo 
Link para acesso será informado até o dia 20/03/2021, através do e-mail do 
cooperado cadastrado na Cooperativa,  às 18:00 horas em primeira convocação, com 
2/3 dos cooperados; às 19:00 horas em segunda convocação, com metade mais 01 
(um) dos cooperados;  e às 20:00 horas em terceira e última convocação, com 
presença de no mínimo 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: 
 
Pauta da Assembleia Geral Ordinária: 
i) Eleição dos membros do Conselho de Administração, com o mandato até a 
AGO/2025;  
ii) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO/2023; 
iii)  Deliberar sobre a prestação de contas do exercício de 2020; 
iv)  Deliberar sobre a destinação das sobras do primeiro e segundo semestre de 2020; 
v)  Fixação do valor dos honorários do Presidente e Vice-presidente do Conselho de 
Administração, e do valor da cédula de presença para os integrantes dos Conselhos 
de Administração e Fiscal; 
vi)  Fixação da verba anual para os gastos com a remuneração da Diretoria 
Executiva; 
vii)  Apresentação das Metas e Programa de Trabalho da cooperativa para o ano de 
2021. 

 
Pauta da Assembleia Geral Extraordinária: 
i) Alteração do texto  do Inciso IV do Artigo 33, do Estatuto Social Aprovado na AGE 
de 26 de outubro de 2020, para a seguinte redação:  fixação do valor dos honorários e 
da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho 
Fiscal, assim como a verba orçamentária anual para honorários da Diretoria 
Executiva; 
ii) Excluir do Parágrafo Único do artigo 62 o trecho: “os créditos não reclamados pelos 
associados demitidos, eliminados ou excluídos, decorrido 2 (dois) anos. 
 
Número de cooperados nesta data: 1.367 cooperados. 

 

Curitiba,  08 de fevereiro de 2021 
  

 
Dr. Rubens Valarini 
Presidente do Conselho de Administração 
 



 

 

 
Comissão Eleitoral:  Hélio Vida Cassi  – Coordenador  
    Antonio Sergio Momesso 
    Luiz Celso Cordeiro Kern 
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