
 
 

Primato Cooperativa Agroindustrial  
CNPJ. 02.168.202/0001-72 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA 

 
 O Presidente da Primato Cooperativa Agroindustrial, inscrita no CNPJ sob n° 02.168.202/0001-72, 
no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os senhores (as) cooperados(as) que nesta 
data somam 8.768 (oito mil, setecentos e sessenta e oito), em condições de votar, para se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a realizar-se no dia 12 de fevereiro de 2021, nas dependências 
da Associação Primato, situado na Rodovia BR 163, trecho Toledo a Três Bocas- Linha Marreco, no 
município de Toledo, estado do Paraná. Em primeira convocação às 12h00 com ⅔ (dois terços) dos 
cooperados presentes; em segunda convocação às 13h00, com metade dos cooperados, mais um e em 
terceira e última convocação às 14h00, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: 
 

1. EXTRAORDINÁRIA 
1.1 Alteração Estatutária; 

 
            2. ORDINÁRIA  
 2.1 Prestação de contas relativas ao exercício de 2020, compreendendo:  
              a) relatório da gestão; 
             b) demonstrações contábeis; 
              c) parecer da Auditoria Independente; 
              d) parecer do Conselho Fiscal; 
 
 2.2 Destinação das sobras apuradas em 2020; 
 2.3 Orçamento e plano de atividades para o exercício de 2021; 
            2.4 Eleição dos membros do Conselho de Administração para a gestão 2021 -2024; 
            2.5 Eleição dos membros do Conselho Fiscal para a gestão 2021; 
            2.6 Deliberação sobre fixação dos valores e do reajuste anual, do pró-labore da Diretoria Executiva e         
da cédula de presença, dos membros do Conselho de Administração e Fiscal;  
 2.7 Autorização para a execução das operações com terceiros, previstas nos artigos 85 e 86 da Lei 
 5.764/71; 
 2.8 Autorização para a cooperativa, por meio da sua Diretoria, obter linhas de crédito e para onerar 
bens móveis e imóveis em garantia de operações de crédito; 

2.9 Autorização para a cooperativa, por meio da sua Diretoria, conceder aval à Frimesa Cooperativa 
Central quando da contratação e operação de financiamento em bancos comerciais, de investimento 
ou de desenvolvimento. 

   
 

Toledo (PR), 30 de janeiro de 2021. 
 
 
                                                  

 IlmoWerle Welter 
Diretor Presidente  


