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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL CONJUNTA 

 
O Diretor Presidente da C.Vale – Cooperativa Agroindustrial e o Diretor Presidente da AGROPAR - Cooperativa 
Agroindustrial do Médio Oeste do Paraná usando das atribuições que lhes são conferidas pelos respectivos 
Estatutos Sociais, convocam os seus associados, cujo número na C.Vale é de 22.430 (vinte e dois mil, 
quatrocentos e trinta) e na AGROPAR é de 585 (quinhentos e oitenta e cinco), para participar e votar a 
distância, da  Assembleia Geral Extraordinária DIGITAL Conjunta, nos termos da Lei 5.764/71 e IN 79/2020 
do DREI, que ocorrerá no dia 29 de junho de 2020, às 12h00 horas em primeira convocação, com a presença 
virtual de 2/3 dos associados das cooperativas; às 13h00 horas, em segunda convocação, com a presença 
virtual da metade mais um dos associados, das cooperativas, ou ainda, às 14h00 horas, em terceira e última 
convocação, com a presença virtual de no mínimo dez associados, das cooperativas, deliberando sobre a 
seguinte ordem do dia: 

1º) Exame e deliberação sobre: o Relatório da Comissão Mista formada por associados da C.Vale e da 
AGROPAR e Protocolo e Justificação de Incorporação, tendo por finalidade a incorporação da AGROPAR 
- Cooperativa Agroindustrial do Médio Oeste do Paraná;  

2º) Aprovação da Incorporação, nos termos da Lei 5.764/71;  

3º) Indicação de dois associados da AGROPAR para assinarem requerimentos, declarações, e outros 
documentos que se fizerem necessários à formalização, junto a órgãos e repartições competentes, bem 
como aqueles necessários à formalização da baixa da AGROPAR, nos termos da legislação.  

 
A transmissão da assembleia geral digital conjunta ocorrerá da Universidade C.Vale, na Avenida Shirley 
Lorandi Saurin, nº 1.801 – Bairro Ouro Verde, no Município de Palotina – PR, não havendo participação 
presencial dos cooperados, somente a distância, mediante atuação remota, via sistema eletrônico, cujo acesso 
se dará pelo seguinte link: 
 
http://www.cvale.com.br/agedigital2020cvaleagropar 
 
A credencial de acesso e verificação do associado da C.Vale será o seu número de matrícula na cooperativa e 
para o associado da AGROPAR será o seu número do CPF. Todos os cooperados devem preencher cadastro 
que lhes permitirá ingressar e votar na assembleia, para segurança do processo. Esta validação (senha) deverá 
ser requerida no máximo até às 11h30 de 29 de junho de 2020, (trinta minutos antes do início da assembleia 
digital) no site referido acima. 
Maiores informações sobre esta assembleia digital conjunta, bem como orientações de participação e votação à 
distância, poderão ser acessadas no site, já referido acima.  
 

Palotina e Assis Chateaubriand, 18 de junho de 2020. 
 
 
 
 

Alfredo Lang 
Diretor Presidente 

C.Vale – Cooperativa Agroindustrial 
 

Mauro José Jordão 
Diretor Presidente 

AGROPAR - Cooperativa Agroindustrial do Médio 
Oeste do Paraná 
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