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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

O presidente da FECOAGRO - Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado de Santa Catarina, 

no uso de suas atribuições estatutárias, convoca as cooperativas filiadas para participarem da Assembleia 

Geral Ordinária a ser realizada dia 27 de março de 2020, às 6h30, em primeira convocação com a 

presença de 2/3 das filiadas; às 7h30, em segunda convocação, com a presença de metade mais uma de 

suas filiadas, às 8h30, em terceira e última convocação, com a presença mínima de três filiadas, tendo 

como local a sala de reuniões da matriz, na Rua Tiradentes, 158, Centro, Florianópolis – SC, a fim de 

deliberarem sobre a seguinte: 

 

 ORDEM DO DIA: 

 

1. Deliberação sobre as contas do Exercício de 2019, sendo Relatório do Conselho de Administração, 

Balanço Geral, Demonstrativos das Sobras e Perdas, Parecer do Conselho Fiscal e Parecer dos 

Auditores; 

2. Destinação das Sobras e Perdas do Exercício de 2019; 

3. Deliberação sobre planejamento orçamentário para 2020; 

4. Eleição e posse dos membros do Conselho Fiscal para o período 2020/2021; 

5. Autorização para a diretoria da Fecoagro prestar aval às cooperativas filiadas em operações de 

interesse do quadro social; 

6. Autorização para contratação de financiamentos de investimentos junto à rede bancária, bem como 

entregar bens em garantia; 

7. Autorização para o Conselho de Administração adquirir, alienar e/ou onerar bem imóveis de interesse 

da entidade; 

8. Deliberação sobre ajustes contábeis de exercício anteriores;  

9. Autorização para utilização do Fundo de Desenvolvimento Econômico para compensar o prejuízo com 
operações com associados; 

10. Autorização para utilização do resultado positivo com aplicações financeiras para compensar o prejuízo 
com operações com associados; 

11. Assuntos gerais. 

 

Florianópolis, 26 de fevereiro de 2020. 

 
Claudio Post 

Presidente 

 

Observações:  

 1. Para efeito de cálculo de quorum, o nº de cooperativas filiadas com direito a voto, nesta data é 11 


