
Santa Gertrudes, 16 de Abril de 2021

VANDERLI VITORIO DELLA COLETTA
Diretor Presidente

NOTA I: Conforme determina a Resolução CMN nº 4.434/15, em seu artigo 46, as 
Demonstrações Contábeis do exercício de 2020 acompanhadas do respectivo parecer 
dos auditores independentes estão à disposição dos associados na sede da Cooperativa.
NOTA II: Em anexo ao presente edital, nos termos da Lei nº 5.764/71, art. 43 a e da IN 79, do 
DREI, os cooperados recebem o Boletim de Voto à Distância. 
NNOTA III: Na realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária serão observadas 
todas as regras de segurança previstas pelas normas Federais, Estaduais e Municipais 
inerentes à pandemia do COVID 19. 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários das 
Empresas de Cerâmica - CoopASPACER, inscrita sob o CNPJ: 02.541.707/0001-30, NIRE: 
35400047771, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os 
associados, que nesta data são em número de 758 (setecentos e cinquenta e oito), em 
condições de votar, para se reunirem presencialmente em ASSEMBLÉIA GERAL 
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se na sede social, à Rua 4, nº 470, Centro, na 
cidade de Santa Gertrudes, Estado de São Paulo, CEP: 13510-000 ou também com acesso 
remremoto através de transmissão do aplicativo Zoom, no dia 28/04/2021, obedecendo aos 
seguintes horários e “quorum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o 
que determina o estatuto social: 01) em primeira convocação: às 16h30, com a presença 
de 2/3 (dois terços) dos associados, 02) em segunda convocação: às 17h30, com a 
presença de metade mais um dos associados, 03) em terceira convocação, às 18h30 com 
a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:

ORDINÁRIA
  1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2020, compreendendo o Relatório   
  da Gestão, o Balanço, o Demonstrativo da conta de Sobras ou Perdas e o Parecer do Conselho  
  Fiscal e da Auditoria Externa;
  2. Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
  3.  3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
  4. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

EXTRAORDINÁRIA
  1. Reforma parcial do Estatuto Social em atendimento ao Ofício  
  22793/2020BCB/Deorf/GTBHO, Processo 0000181979, de 26 de outubro de 2020,  
  compreendendo: 
     a) exclusão do §1º do artigo 23; e 
     b)     b) alteração do artigo 73, substituindo a remissão ao artigo 56 pela ao artigo 53. 
  2. Assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo.


