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O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Central de Crédito – Ailos, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 26 do Estatuto Social, convoca as associadas, que nesta data, para 
efeito de “quórum”, somam 13 (treze), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, no dia 22 de dezembro de 2022, a ser realizada presencialmente, na sede da Coopera-
tiva, localizada na Rua General Osório, nº 1.180, Bairro Velha, em Blumenau/SC, às 07h, em primeira 
convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) das associadas, às 08h, em segunda convocação, 
com a presença de metade mais uma das associadas, ou em terceira e última convocação às 09h, com 
a presença de qualquer número, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
 

1. Reforma parcial do Estatuto Social objetivando adaptá-lo à Lei Complementar nº 196/2022, apri-
morar a governança cooperativa, bem como tornar facultativa a constituição do Conselho Fiscal, 
envolvendo os seguintes artigos, com o remanejamento da ordem, disposição e referência: 

a. Alteração do caput, exclusão do parágrafo único, inclusão dos §§ 1º e 2º, alteração do 
inciso II, do §2º do art. 3º; alteração das alíneas “a” e “b” do inciso V do § 2º e altera-
ção do §3º do art. 5º, todos que dispõem sobre a Vinculação Sistêmica; 

b. Alteração do inciso VIII do art. 12, que dispõe sobre os Direitos das Cooperativas Filia-
das; 

c. Alteração do caput, inclusão do §1º e incisos I e II do art. 15, que dispõe sobre o Pedi-
do de Demissão da Cooperativa Filiada; 

d. Alteração do inciso VII e inclusão do parágrafo único do art. 16, que dispõe sobre a 
Eliminação; 

e. Alteração do art. 20, que dispõe sobre o Capital Social; 
f. Exclusão da alínea “c” e inclusão do parágrafo único do art. 24, que dispõe sobre os 

Órgãos Sociais; 
g. Inclusão dos incisos VII e VIII e alteração dos §§ 1º e 2º do art. 26; alteração do caput 

do art. 30; alteração do §5º do art. 31; alteração do caput do art. 32, todos que dis-
põem sobre a Assembleia Geral; 

h. Alteração dos incisos I, III e IV, inclusão do inciso V e alteração dos §§ 1º e 2º do art. 
33, que dispõe sobre a Assembleia Geral Ordinária; 

i. Alteração do art. 37, que dispõe sobre o Processo Eleitoral; 
j. Alteração dos incisos I, II, III e XIII e inclusão dos §§1º e 6º do art. 39; alteração dos in-

cisos I e III do art. 43; alteração dos incisos III e XI do art. 46, todos que dispõem so-
bre as Competências do Conselho de Administração; 

k. Alteração do inciso VIII do art. 47, que dispõe sobre as Competências do Presidente 
do Conselho de Administração; 

l. Exclusão do capítulo IV, que dispõe sobre o Conselho Fiscal; 
m. Alteração do caput do art. 56 (antigo); alteração do caput do art. 57 (antigo); altera-

ção dos incisos I e II do art. 59 (antigo); alteração do inciso I e §§ 1º e 2º do art. 60 
(antigo), todos que dispõem sobre a Diretoria Executiva; 

n. Alteração do inciso XIV e inclusão dos incisos XV, XVI, XVII, XVIII e XIX, do art. 63 
(antigo), que dispõe sobre as Competências da Diretoria Executiva; 

o. Alteração do inciso III, exclusão dos incisos X, XII, XV, XVII e inclusão do inciso XVI do 
art. 64 (antigo), que dispõe sobre as Competências do Diretor Executivo; 

p. Exclusão dos incisos V, VI, VIII, IX, X, XIII e inclusão do inciso X do art. 65 (antigo), 
que dispõe sobre as Competências do Diretor de Operações e Produtos; 



q. Alteração da nomenclatura da seção V, alteração do caput, alteração dos incisos I, V, 
VII, IX, XI e XIII, exclusão dos incisos VI, X e XVI e inclusão do inciso XIV do art. 66 
(antigo), que dispõe sobre as Competências do Diretor Financeiro e Administrativo 
(antigo); 

r. Exclusão dos incisos VI, VII, VIII, XIV e XV e inclusão do inciso XI do art. 67 (antigo), 
que dispõe sobre as Competências do Diretor de Tecnologia da Informação e Servi-
ços; 

s. Alteração dos incisos II, III e XVIII, exclusão dos incisos XIII, XVI, XVIII (antigos) e in-
clusão dos incisos XXII e XXIII do art. 68 (antigo), que dispõe sobre as Competências 
do Diretor de Riscos e Controladoria; 

t. Alteração do § 4º do art. 74 (antigo); alteração do art. 75 (antigo); alteração do art. 76 
(antigo), todos que dispõem sobre a Ouvidoria; 

u. Alteração do inciso II do art. 80 (antigo), que dispõe sobre o Exercício Social, Sobras e 
Perdas e Fundos Sociais; 

v. Alteração do caput e do §1º do art. 85 (antigo), que dispõe sobre a Dissolução e Liqui-
dação; 

w. Alteração do art. 89 (antigo); alteração do art. 90 (antigo); alteração do parágrafo úni-
co do art. 92 (antigo), todos que dispõem sobre as Disposições Gerais. 

2. Ratificação das alterações do Regimento Interno realizadas pelo Conselho de Administração. 

 

Blumenau/SC, 28 de novembro de 2022.  

 
MOACIR KRAMBECK  

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 


