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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIAS DIGITAIS DE GRUPOS DE COOPERADOS  

 
O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito dos Empresários de Transportes do 
Sul do Brasil - TRANSPOCRED, no uso das atribuições que lhe confere o art. 46 do Regimento Interno e o 
art. 6º do Regulamento de Organização dos Grupos de Cooperados da Cooperativa, convoca os Coopera-
dos que nesta data, para efeito de “quórum”, somam 27.484 (vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e qua-
tro) em condições de votar, para se reunirem em Assembleias Digitais de Grupos de Cooperados no perío-
do de 09/03/2021 a 25/03/2021, a serem realizadas digitalmente, na sede da Cooperativa, na Rua Coronel 
Pedro Demoro, nº 1.595, Bairro Balneário, em Florianópolis/SC, em primeira convocação, com o mínimo de 
2/3 (dois terços) de seus Cooperados, em segunda convocação, com o mínimo de metade mais um de seus 
Cooperados, em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) Cooperados. Os 
Cooperados poderão participar e votar a distância, sendo que as datas e os horários estão especificados no 
site da Cooperativa (https://www.transpocred.coop.br) e divulgados nos Postos de Atendimento.  
 
 
 
 
 

Os Cooperados deliberarão sobre os seguintes assuntos que compõem a ordem do dia das Assembleias 
Digitais de Grupos de Cooperados: 

1. Assuntos de competência da Assembleia Geral Ordinária: 

a. Apresentação e deliberação do Relatório do Conselho de Administração e demais docu-
mentos relativos à prestação de contas do exercício de 2020; 

b. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2020; 

c. Apresentação e deliberação do plano de trabalho para 2021; 

d. Deliberação sobre o plano de utilização do FATES para 2021; 

e. Eleição dos membros do Conselho Fiscal com mandato até a AGO de 2024; 

f. Apresentação e deliberação da Política de Sucessão de Administradores das Cooperativas 
do Sistema Ailos; 

g. Eleição dos Delegados Efetivos e Suplentes, para fins de representação dos Cooperados 
dos respectivos Grupos na Assembleia Geral da Cooperativa, conforme o art. 33 do Esta-
tuto Social;  

h. Assuntos gerais de interesse da Cooperativa.  

2. Assuntos de competência da Assembleia Geral Extraordinária: 

a. Reforma parcial do Estatuto Social com inclusão, exclusão e/ou alteração da redação dos 
seguintes artigos, com o remanejamento da ordem, disposição e referência dos artigos: 

i. Alteração do caput do art. 1º, em que consta a denominação da Cooperativa Cen-
tral, alterando todos os demais artigos em que constar a referida denominação;  

ii. Alteração da alínea “c” do art. 1º, que dispõe sobre a área de ação da Cooperati-
va; 

A primeira Assembleia Digital de Grupos de Cooperados acontecerá no dia 09 de março de 2021, às 19h 
em terceira convocação.  



iii. Inclusão da alínea “d” do art. 1º, que dispõe sobre a área de admissão da Coope-
rativa; 

iv. Alteração do inciso III, do § 1º, do art. 2º, que dispõe sobre a vinculação à Coope-
rativa Central; 

v. Alteração do caput e do inciso IV do parágrafo único do art. 5º, que dispõem sobre 
a admissão; 

vi. Alteração do art. 18, que dispõe sobre o Capital Social; 

vii. Inclusão do inciso II do art. 29, que dispõe sobre a Assembleia Geral; 

viii. Exclusão do inciso VII do art. 39, que dispõe sobre a Assembleia Geral Ordinária; 

ix. Inclusão do inciso XXI do art. 52, que dispõe sobre as Competências do Conselho 
de Administração; 

x. Exclusão do inciso XV do art. 68, que dispõe sobre as Competências da Diretoria 
Executiva; 

xi. Alteração dos incisos IV e VI do art. 70, que dispõe sobre as Competências do Di-
retor Executivo; 

xii. Alteração do inciso II do art. 71, que dispõe sobre as Competências do Diretor de 
Operações; 

xiii. Alteração do inciso II e inclusão dos incisos XIII e XIV do art. 72, que dispõe sobre 
as Competências do Diretor Administrativo. 

b. Ratificação das alterações do Regimento Interno realizadas pelo Conselho de Administra-
ção; 

c. Deliberação sobre a captação de recursos de municípios, de acordo com a Lei Comple-
mentar nº 161 de 04/01/2018 e Resolução CMN nº 4.659 de 26/04/2018. 

 
Obs.1: As Assembleias acontecerão de forma digital, em virtude da pandemia do Covid-19, visando 
mitigar o risco de propagação do vírus e garantir a segurança de todos. Esta opção está autorizada 
pela Lei nº 5.764 de 16 de dezembro e 1971. 
 
Obs.2: A Comissão Eleitoral é formada pelos Cooperados Srs.(as) Rodrigo Oda, Coordenador Eleito-
ral, Gilmar Antônio Rostirola, Secretário e Rosana Cadore, Assistente.  
 
Obs.3: Os Cooperados poderão participar, se manifestar e votar a distância utilizando link e código 
de acesso que será disponibilizado.  
 
Obs.4: Todas as orientações necessárias para a participação, manifestação e votação dos Coopera-
dos estão divulgadas no site da Cooperativa (https://www.transpocred.coop.br), site 
https://www.aquivoceparticipa.coop.br e nos Postos de Atendimento. 
 
Obs.5: As demonstrações contábeis do exercício findo estarão disponíveis na sede da Cooperativa e 
divulgadas no endereço eletrônico https://www.transpocred.coop.br até o dia 26/02/2021.  
 
Obs.6: A candidatura dos Delegados deverá ser realizada previamente com 7 (sete) dias de antece-
dência da respectiva Assembleia, através do endereço eletrônico: https://www.transpocred.coop.br. 
 
Obs.7: Reforçamos que estas Assembleias serão realizadas exclusivamente na modalidade digital, 
sendo que foi incluído o endereço da sede da Cooperativa unicamente para fins de cumprimento da 
Instrução Normativa nº 81 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração – DREI, 
publicada no Diário Oficial da União em 10 de junho de 2020. 

https://www.transpocred.coop.br/


  

Florianópolis/SC, 11 de fevereiro de 2021. 

 

ARI RABAIOLLI 
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 


