
PROGRAMA RODA BEM CAMINHONEIRO COOPERATIVISTA

COMISSÃO PRÓ-COOPERATIVA DE SEGUNDO GRAU

ERRATA Nº 01

AO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DE CONSTITUIÇÃO DA
COOPERATIVA DE SEGUNDO GRAU

O Coordenador da Comissão Pró-Cooperativa de Segundo Grau, no âmbito do
Programa Roda Bem Cooperativista, no uso das atribuições que lhe conferem o
Comunicado - Indicação da Comissão Pró-Cooperativa de Segundo Grau - PRBCC
- Termo de Colaboração nº. 01/2019-SICONV nº. 895503/2019, de 19 de novembro
de 2020, neste ato, emite a errata a seguir detalhada:

I - Em relação ao horário de início da Assembleia:

Onde se lê: “a ser realizada em formato semipresencial, no dia 27 de fevereiro de
2021, às 10h00min, com a participação de todas as Cooperativas Singulares
convocadas”.

Leia-se: “a ser realizada em formato semipresencial, no dia 27 de fevereiro de
2021, às 10h00min, com a participação de todas as Cooperativas Singulares
convocadas. O sistema eletrônico será aberto para a primeira etapa de
credenciamento às 9h30, com realização da segunda etapa de credenciamento dos
participantes às 9h45 e início oficial da Assembleia às 10h00min”.

II - Em relação ao local de realização das atividades presenciais

Onde se lê: “As Cooperativas participantes que desejarem comparecer à
Assembleia, o evento será realizado no salão de eventos do Rihad Palace Hotel,
localizado na Avenida Doutor Vítor do Amaral, nº. 1.660, Centro, CEP 83.705-810,
Araucária-PR”.

Leia-se: “As Cooperativas participantes que desejarem comparecer à Assembleia, o
evento será realizado no endereço Av. Archelau de Almeida Tôrres, nº. 197, 1º
Andar, Conjunto 03, Centro, CEP: 83.702-185, Araucária-PR”.

III - Em relação à ferramenta utilizada para processo digital

Onde se lê: “a Assembleia ocorrerá, simultaneamente por meio da plataforma
digital, na mesma data e horário, cujo endereço eletrônico e orientações de acesso
serão informadas diretamente às convocadas no prazo de até 03 (três) dias antes
da realização da assembleia.”.



Leia-se: “a Assembleia ocorrerá, simultaneamente por meio da plataforma digital
Curia, acessível pelo endereço https://curia.coop/, na mesma data e horário. As
orientações de acesso serão informadas, diretamente, às convocadas no prazo de
até 03 (três) dias, antes da realização da assembleia.”.

IV - Em relação à ordem do dia:

Onde se lê:

“ORDEM DO DIA:

1 - Apreciação e aprovação do Estatuto Social;

2 - Eleição dos membros para composição dos órgãos sociais, conforme determina
o Estatuto Social;

3 - Posse dos membros dos órgãos sociais eleitos;

4 - Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos
membros dos órgãos sociais;

5 - Apreciação e aprovação do Regimento Interno;

6 - Outros assuntos de interesse social:

6.1 - Apresentação e análise do Plano Estratégico Organizacional e de Viabilidade
da Cooperativa de Segundo Grau;

6.2 - Apresentação e análise do escopo do Regimento Interno;

6.3 Outros assuntos de interesse da sociedade”.

Passa-se a ler:

“ORDEM DO DIA:

1 - Apreciação e aprovação do Estatuto Social;

2 - Eleição dos membros para composição dos órgãos sociais, conforme determina
Estatuto Social;

3 - Posse dos membros dos órgãos sociais eleitos;

4 - Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos
membros dos órgãos sociais;

5 - Subscrição do Capital Social;

6 - Outros assuntos de interesse social:

6.1 - Apresentação e análise do Plano Estratégico Organizacional e de Viabilidade
da Cooperativa de Segundo Grau;

6.2 - Apresentação e análise do escopo do Regimento Interno;

6.3 - Informe acerca da extinção da Comissão Pró-Cooperativa de Segundo Grau;



6.4 - Outros assuntos de interesse da sociedade”.

Araucária-PR, 24 de fevereiro de 2021
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