
 
 
 

 

OCB/RJ – SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CNPJ 42.422.899/0001-80 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DIGITAL 

 

Pelo presente EDITAL, para fins previstos nos artigos 524 e 550 da CLT, ficam convocadas todas 

as 101 cooperativas filiadas a OCB/RJ e em dia com suas obrigações, para se reunirem em 

Assembleia Geral Ordinária Digital, a ser realizada, para fins legais, no Auditório da OCB/RJ, 

situado na Rua da Quitanda, 56 - 3º andar  - Centro – Rio de Janeiro – RJ, no dia 17 de novembro 

de 2021, que se instalará, em primeira convocação, às 13:00h, com a presença de ½ + 1 dessas, 

e, em segunda, chamada às 14hs, com a presença de qualquer número dessas filiadas, para 

deliberar sobre a seguinte pauta:  

1. Aprovação do Plano de Trabalho e do Orçamento para o Exercício Posterior. 

Pelo presente EDITAL, para fins previstos no artigo 48 do Estatuto Social vigente, ficam 

convocadas todas as 101 cooperativas filiadas a OCB/RJ e em dia com suas obrigações, para se 

reunirem em Assembleia Geral Extraordinária Online, cujo o primeiro turno será realizado no 

dia 17 de novembro  de 2021 e o segundo turno dia 17 de dezembro de 2021 serem 

respectivamente realizados, para fins legais, na sede da OCB-RJ, no Auditório da OCB/RJ, situado 

na Rua da Quitanda, 56 - 3º andar  - Centro – Rio de Janeiro – RJ, no dia 17 de novembro de 

2021, ambos os turnos serão instalados em primeira convocação as 15:00h, com a presença de 

½ + 1 das filiadas e, em segunda chamada às 16hs, com a presença de qualquer número dessas 

filiadas, para deliberar sobre a seguinte pauta: 

1. Reforma Estatutária. 

NOTAS: 

1. A AGO e AGE serão realizadas por meio digital e as informações e instruções para 

participação digital estarão disponíveis no sítio: www.rio.coop/ago2021; 

2. Visando assegurar a plena e segura participação das cooperativas filiadas, será 

requisitada a habilitação, por meio eletrônico, através da apresentação de documentos de 

identificação do representante legal ou procurador devidamente constituído; 

3. Solicita-se a colaboração das filiadas no sentido de acessarem informações com 

antecedência, a fim de que a habilitação possa transcorrer de forma eficiente. 

Rio de Janeiro, 08 de novembro de 2021. 

Vinicius de Oliveira Mesquita 

Presidente 
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