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COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA PRUDENTÓPOLIS – CAMP 

Rua Lamenha Lins, 815 – 84.400-000 – Prudentópolis – PR 

CNPJ 77.472.843/0001-15 - CAD – ICMS 214.00718-57 

 

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 

E D I T A L 

 

O Diretor Presidente da Cooperativa Agrícola Mista Prudentópolis – CAMP, com sede na 

Rua Lamenha Lins, 815, Prudentópolis, Paraná, no uso de suas atribuições e em 

conformidade com as Normas Estatutárias, CONVOCA os senhores cooperados(as), cujo 

número nesta data é de 280 (Duzentos e oitenta) cooperados(as), para participarem da 

44ª (quadragésima quarta) ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no dia 

22/02/2022 (vinte e dois de fevereiro de dois mil e vinte e dois) de maneira híbrida, 

presencialmente no Auditório da CAMP e de maneira remota através de reunião virtual 

privada no aplicativo “Zoom”, com a seguinte ordem de convocações: 

PRIMEIRA CONVOCAÇÃO: Às 8:00 (oito horas da manhã) com a presença de 2/3 (dois 

terços) do número total de cooperados com direito a voto. 

SEGUNDA CONVOCAÇÃO: Às 9:00 (nove horas da manhã) com a presença de metade 

mais um dos cooperados com direito a voto. 

TERCEIRA E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO: Às 10:00 (dez horas da manhã), com um mínimo de 

10 (dez) cooperados com direito a voto. 

ORDEM DO DIA 

1. Prestação de contas referente ao exercício de 2021, a saber: 

1.1. Relatório do Conselho de Administração; 

1.2. Balanço Geral encerrado em 31 de Dezembro de 2021; 

1.3. Demonstrativo das contas de resultado; 

1.4. Relatório da Auditoria Independente; 

1.5. Parecer do Conselho Fiscal; 

1.6. Orçamento e Plano de Trabalho para 2022. 

2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para fundos       

obrigatórios. 

3. Devolução das sobras para associados com mais de 65 anos.                

4. Eleição dos membros para o Conselho Fiscal.                               
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5. Fixação do pró-labore para diretores executivos e cédula de presença para 

membros vogais e conselheiros fiscais. 

6. Autorização para hipotecar bens e imóveis da Cooperativa junto a agentes 

financeiros e fornecedores. 

7. Autorização para operar com terceiros até um limite de 30%(trinta por cento). 

8. Autorização para operação de adiantamento e venda de produtos agrícolas através 

de nota promissória rural (NPR), duplicata, aquisição do governo federal (AGF) e 

empréstimos do governo federal (EGF). 

9. Autorização para contratação de financiamento para investimentos. 

10. Determinação de limite para contratação de financiamentos para aquisição de 

insumos. 

11. Autorização para contratação de financiamento de giro. 

12. Assuntos gerais de interesse do quadro social. 

 

NOTAS: 

 

1) A Assembleia acontecerá de forma híbrida, em virtude do aumento de casos de 

Covid-19, especialmente em sua variante denominada “Ômicron”, visando mitigar 

os riscos de propagação do vírus e garantir a segurança de todos. Esta opção está 

autorizada pela Lei nº 5.764 de 16/12/1971. 

2) É facultado ao cooperado a opção de participar presencialmente ou de forma 

remota da Assembleia. 

3) O acesso à reunião virtual privada no aplicativo “Zoom” poderá ser feito através 

de computador convencional (notebook ou computador de mesa), bem como via 

celular do tipo smartphone. 

4) Todas as orientações necessárias para a participação, manifestação e votação de 

forma remota serão encaminhadas aos(às) associados(às) por e-mail e/ou aplicativo 

WhatsApp com antecedência. 

5) Fica vedado o compartilhamento do link de acesso à reunião virtual privada, por se 

tratar de evento essencialmente voltado aos sócios/cooperados. Eventuais acessos 

não autorizados serão banidos e excluídos da reunião virtual. 

Prudentópolis-PR, em 09 de Fevereiro de 2022. 

 


