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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL 
 

O Presidente da Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Norte – OCERN, de 

acordo com o art. 25, inciso “IV”, do Estatuto Social, convoca todas as cooperativas registradas a 

participarem da Assembleia Geral Ordinária Digital, por meio de sala virtual aberta no Zoom, 

disponibilizada no link https://zoom.us/j/98609869091, com registro de presença e votação pela 

mesma ferramenta, atendendo, plenamente, os requisitos da modalidade prevista na Lei nº 

14.010/20, e sendo justificada a escolha como medida alternativa ao encontro presencial por causa 

da pandemia (coronavírus), no dia 30 de abril de 2021 (sexta-feira), às 09h (nove horas), em 

primeira convocação, com metade mais uma das cooperativas registradas, e, em segunda e última 

convocação, no mesmo dia, às 10h (dez horas), com um mínimo de 10 (dez) cooperativas, a fim de 

deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 
 

1. Relatório de Gestão; 

2. Prestação de contas do exercício de 2020; 

2.1. Balanço Patrimonial; 

2.2. Parecer do Conselho Fiscal; 

3. Eleição dos membros suplentes do Conselho de Administração (Representantes dos Ramos 

Transporte e Agropecuário); 

4. Plano de Trabalho e Orçamento Anual de Receitas e Despesas da OCERN para 2021; 

5. Outros assuntos não deliberativos. 

 

 

Natal/RN, 19 de abril de 2021. 

 

Roberto Coelho da Silva 

Presidente 
 

Notas:  

1. Para efeito de quórum, informamos que, nesta data, o quadro de registro das cooperativas 

na OCERN tem a seguinte composição:  

Total de cooperativas REGISTRADAS = 166 (cento e sessenta e seis); 

Total de cooperativas ATIVAS = 128 (cento e vinte e oito); 

Total de cooperativas INATIVAS = 38 (trinta e oito); 

2. Para ter acesso à sala virtual disponibilizada por intermédio da ferramenta Zoom, as 

cooperativas devem entrar no link https://zoom.us/j/98609869091 e inserir nome completo e 

e-mail do representante legal;  

3. As cooperativas terão registro de presença e votação por meio da ferramenta Zoom ao 

entrar no link de acesso para assistir a Assembleia Geral Ordinária Digital; 

4. Em caso de dúvidas ou informações complementares, entrar em contato com a secretária 

Francisca Ericarla Miranda de Menezes das Chagas, pelo número de celular (84) 98861-

9529 e email secretaria@ocern.coop.br. 
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