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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA 2a ASSEMBLEIA GERAL –EXTRAORDINÁRIA (VIRTUAL) 

 
 

O presidente da COANORP - COOPERATIVA AGROPECUÁRIA NORTE PARANAENSE, no uso de suas 

atribuições estatutárias, convoca os cooperados, cujo número nesta data é de 46 (quarenta e seis), para se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária (virtual), a realizar-se na forma digital, no dia 29 de janeiro de 2021, às 13h30min em 
primeira convocação, com a presença de 2/3 dos cooperados, ou ainda às 14h30min em segunda convocação, com a 
metade dos cooperados mais um, ou ainda, às 15h30min em terceira e última convocação, com a presença virtual 
mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem e votarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 

 
 
I - Prorrogação do mandato do Conselho Fiscal por mais 1 (um) ano ou até a realização da AGO do ano de 2022, 

considerando que no ano de 2020 a Coanorp não realizou operações, atividades e/ou serviços; 
II - Fixação do valor da cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal; 
III -  Reforma estatuária para correção do seguinte dispositivo: “Artigo 43, V”; 
IV - Deliberar sobre a oneração de bens imóveis da Cooperativa, bem como autorizar a Diretoria Executiva a aplicar 

recursos em investimentos ordinários ou normais da Cooperativa, nos termos do inciso V, do artigo 43, do 
Estatuto Social; 

V - Fixar como dia 01/02/2021 a data de início das atividades da Cooperativa; 
VI -  Aprovação dos atos praticados pela Cooperativa Agroindustrial Nova Produtiva de 01/01/2021 até 29/01/2021, 

inclusive, estabelecendo que a data de início das atividades pela COANORP – COOPERATIVA 
AGROPECUÁRIA NORTE PARANAENSE, será dia 01 de fevereiro de 2021; 

VII -  Ratificação de todos os atos vinculados à macroatividade grãos, sementes, insumos e bens de consumo, 
inclusive dos valores apresentados, praticados pela Cooperativa Agroindustrial Nova Produtiva desde a data da  
Assembleia Geral Extraordinária de fundação, até a data de início das operações da COANORP – 
COOPERATIVA AGROPECUÁRIA NORTE PARANAENSE. 

 
 
Nota 1:- A transmissão da assembleia ocorrerá da Sede Administrativa da Cooperativa Agroindustrial Nova Produtiva, 
não havendo participação presencial dos associados, somente a distância, de forma digital, em razão da pandemia do 
Covid-19, visando mitigar o risco de propagação do coronavírus e garantir a segurança de todos. Esta opção está 
autorizada pelo artigo 5.º, da Lei n.º 14.010/2020. 
 
Nota 2:- Todas as orientações necessárias para a participação e votação dos associados serão divulgadas pelos meios 
de comunicação utilizados pela Cooperativa, principalmente os digitais, e em especial no site da Nova Produtiva – 
www.novaprodutiva.com.br. Os colaboradores estarão aptos a prestar todas as informações necessárias para o acesso 
na plataforma digital. 
 
Nota 3:- Para participação à distância na assembleia, o associado deverá acessar o link http://novaprodutiva.com.br/age-
coanorp-2021/ , que conterá todas as informações necessárias. 
 
Nota 4:- Recomenda-se que o acesso seja realizado antes da abertura dos trabalhos, evitando assim o acúmulo de 
dúvidas sobre o acesso, no momento da assembleia. 
 
  

Astorga – PR., 15 de janeiro de 2021. 
 
 
 
 

WALDENIR ROMANI 
Diretor Presidente 
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