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ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA OCERGS –  

SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO  

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

 

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA  

(Em 27 de Abril de 2021) 

 

Aos vinte e sete dias do mês de abril de 2021, na sede da OCERGS na rua Felix da 

Cunha, 12, Bairro Floresta, Porto Alegre, às 10h (dez) horas, em terceira convocação, 

foi instalada a Assembléia Geral Ordinária da OCERGS – Sindicato e Organização 

das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul, realizada na modalidade digital. 

Verificado o quorum, constatado a presença de 59 (cinquenta e nove) cooperativas 

registradas, aptas a votar, conforme atestam as listas de presenças. Aberta a 

sessão, a Sra. Rafaeli Minuzzi, saudou os presentes, informando que como a 

Assembleia se realiza no formato digital, seriam apresentadas orientações sobre a 

utilização de nossa plataforma aos senhores. Nesse sentido, esclareceu as 

ferramentas que deveriam ser utilizadas para manifestações escritas e por voz. 

Agradeceu a atenção de todos e informou que técnicos da OCERGS estavam a 

disposição dos participantes para qualquer auxílio. Feitos esses esclarecimentos, o 

a Sra. Rafaeli Minuzzi referiu as seguintes presenças nas Assembleia Geral 

Ordinária: O Senhor Vergilio Frederico Perius – Presidente da OCERGS – Sindicato 

e Organização das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul e do 

SESCOOP/RS – Serviço de Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do 

Estado do Rio Grande do Sul; O Senhor Márcio Lopes de Freitas - Presidente do 

Sistema OCB – Organização das Cooperativas Brasileiras; O Senhor Darci 

Hartmann – Diretor Secretário da OCERGS e Vice-Presidente da FECOAGRO/RS – 

Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul; O 

Senhor Irno Augusto Pretto – Diretor Técnico Sindical da OCERGS e Presidente da 

UNIODONTO /RS; e os Diretores da OCERGS: O Senhor Erineo Henemann – 

Presidente da FECOERGS; O Senhor Fernando Dall’Agnese – Presidente da 

Central Sicredi Sul-Sudeste; A Senhora Margaret Garcia Cunha – Presidente da 

FETRABALHO/RS; O Senhor Roberto Brezolin – Presidente da COTRAIBI; O 

Senhor Valdir Bernardo Feller – Presidente da COOPEEB; e o Senhor Mário De 

Conto – Gerente Jurídico da OCERGS. Após, passou a palavra ao Diretor Secretário 
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Darci Hartmann, para sua saudação. O Diretor Secretário referiu o desafio que o 

momento de pandemia impõe a todos e, em especial, ao movimento cooperativo. 

Enfatizou que, em um ano de crise, o Cooperativismo se desenvolveu, 

demonstrando sua pujança. Passou a palavra ao Sr. Márcio Lopes de Freitas, 

Presidente do Sistema OCB que referiu as ações do Cooperativismo brasileiro no 

contexto da pandemia e que, não obstante às dificuldades, vem se desenvolvendo 

nos mais diferentes setores. Após, o Presidente Vergilio Perius fez sua saudação, 

informando que em 24 de Março de 2021, a OCERGS completou 50 anos e que em 

virtude da pandemia, não foi possível realizar evento comemorativo. Enfatizou que a 

Comemoração está prevista para ocorrer nos dias 25 e 26 de Novembro de 2021, 

com o lançamento de livro sobre a História dos 50 anos da OCERGS. A seguir o 

Presidente solicitou que fosse realizada a leitura do Edital de Convocação cujo teor 

segue: “ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. MODALIDADE DIGITAL. OCERGS – 

SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL. CNPJ 92.685.460/0001-19. EDITAL DE CONVOCAÇÃO.  O 

Presidente da OCERGS – Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do 

Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições e de conformidade com o Estatuto 

Social da Entidade, CONVOCA as cooperativas registradas para a Assembleia Geral 

Ordinária, a realizar-se na modalidade digital, no dia 27 de Abril de 2021, tendo 

como local, para todos os efeitos legais, a sede da OCERGS na rua Felix da Cunha, 

12, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, às 8h em primeira convocação, com a 

presença da maioria das cooperativas regulares; em segunda convocação, às 9h, 

com a presença de 1/3 (um terço) das cooperativas regulares; em terceira 

convocação, às 10h, com a presença mínima de 20 (vinte) cooperativas regulares 

com a seguinte ordem do dia:  1) Apreciar e deliberar sobre a Prestação de Contas 

do exercício de 2020, incluindo o Parecer dos Auditores Independentes e o do 

Conselho Fiscal, o Relatório de Gestão, o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo 

dos Resultados; 2) Apreciar e deliberar sobre o Plano de Trabalho, o Orçamento de 

Receitas e Despesas do Exercício de 2021;  3) Homologar a fixação do valor das 

Cédulas de Presença dos integrantes da Diretoria, do Conselho Fiscal, do Conselho 

de Ética, do Conselho Técnico Sindical e da remuneração do Diretor Secretário, do 

Diretor Técnico Sindical e do Presidente da OCERGS; 4) Autorizar o Presidente e o 

Diretor Técnico-Sindical da Entidade a firmar convenções Coletivas e/ou Acordos em 

processos de Revisão e/ou Dissídios Coletivos;  5) Definir o valor da Contribuição 
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Assistencial para o exercício de 2022; 6) Assuntos gerais, sem caráter decisório. 

Notas:  1) A participação e votação se darão através de sistema eletrônico, por 

meio da plataforma ‘Microsoft Teams’. As informações sobre o envio do link acesso, 

bem como os documentos relativos à ordem do dia estão disponíveis em 

www.ocergs.coop.br/ago2021  2) Para fins de verificação de “quorum”, nos termos do 

art. 14, “a” do Estatuto Social, o número total de cooperativas registradas e 

adimplentes, em 1 de Abril de 2021, é de 414 (quatrocentos e quatorze) conforme 

relação afixada no Saguão da Sede Administrativa da Entidade.   Porto Alegre, 09 

de Abril de 2021. Vergilio Frederico Perius, Presidente”. Inicialmente o Sr. 

Presidente agradeceu a presença de todos e passou ao ITEM 1) Apreciar e 

deliberar sobre a Prestação de Contas do exercício de 2020, incluindo o 

Parecer do  Conselho Fiscal e o da Auditoria, o Relatório de Gestão, o Balanço 

Patrimonial e o Demonstrativo dos Resultados;  - O Sr. Presidente fez a leitura 

de sua mensagem, enfatizando as principais ações da Presidência no exercício de 

2020. Ao encerrar sua explanação, agradeceu a todos e passou a palavra ao Sr. 

Irno Augusto Pretto, que referiu as atividades realizadas pelo Sindicato em 2020. O 

Presidente passou então a palavra ao Sr. Norberto Tomasini, Superintendente da 

OCERGS, que  procedeu a apresentação do Balanço Patrimonial e do 

Demonstrativo de Resultados. O Sr. Norberto Tomasini aduziu estarem insertas no 

Relatório encaminhado a todas as cooperativas. Finda a explanação do Sr. Norberto 

Tomasini, o Presidente passou a palavra ao Sr. Antônio Carlos Nasi, para que 

procedesse a leitura do Parecer da Auditoria Independente, favorável a aprovação 

das contas.  Ato contínuo, o Presidente passou a palavra ao Coordenador do 

Conselho Fiscal, Sr. Paulo Barcellos para que procedesse a leitura do Parecer do 

Conselho Fiscal. Depois de lido o Parecer do Conselho Fiscal, favorável em face da 

regularidade das contas, o Sr. Presidente colocou a palavra à disposição para 

quaisquer esclarecimentos. Nenhuma manifestação, passou-se à deliberação, 

referindo o Sr. Presidente a presença de 59 (cinquenta e nove) Cooperativas, 

representando 354 (trezentos e cinquenta e quatro) votos.  O Sr. Presidente, 

solicitou aos presentes que, havendo votos contrários a aprovação do item 1, 

houvesse manifestação. Não havendo manifestações, questionou o Presidente se 

haviam abstenções. Não houve manifestações. Constatada aprovação unânime 

do Item 1 da Ordem do Dia – Prestação de Contas do exercício de 2020, 

Parecer do Conselho Fiscal, da Auditoria; o Relatório de Gestão; o Balanço 

https://www.ocergs.coop.br/ago20210
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Patrimonial e o Demonstrativo dos Resultados. Passou a tratar do ITEM 2) 

Apreciar e deliberar sobre o Plano de Trabalho, o Orçamento de Receitas e 

Despesas do Exercício de 2021. O Sr. Presidente solicitou ao Sr. Norberto 

Tomasini que apresentasse o Plano de Trabalho, constante do Relatório 

previamente encaminhado às Cooperativas. Colocou a palavra a disposição dos 

presentes para questionamentos. Nenhuma manifestação, passou-se à deliberação, 

referindo o Sr. Presidente a presença de 61 (sessenta e uma) Cooperativas, 

representando 359 (trezentos e cinquenta e nove) votos.  O Sr. Presidente, solicitou 

aos presentes que, havendo votos contrários a aprovação do item 2, houvesse 

manifestação. Não havendo manifestações, questionou o Presidente se haviam 

abstenções. Não houve manifestações. Constatada aprovação unânime do Item 

2.  Logo após, passou a tratar do ITEM 3) Homologar a fixação do valor das 

Cédulas de Presença dos integrantes da Diretoria, do Conselho Fiscal, do 

Conselho de Ética, do Conselho Técnico-Sindical e da remuneração do Diretor 

Secretário, do Diretor Técnico-sindical e do Presidente da OCERGS. O 

Presidente solicitou ao Sr. Norberto Tomasini que expusesse os valores fixados pela 

Diretoria, quando da sua última reunião. O Sr. Norberto Tomasini, então, passou a 

apresentar a proposta do Conselho Diretor, que não teve reajustes em relação ao 

exercício passado. Cédula de Presença para a Diretoria,  Conselho Fiscal, 

Conselho de Ética, do Conselho Técnico-Sindical: R$ 1.380,00 (um mil 

trezentos e oitenta reais). Remuneração do Presidente: R$ 35.614,87, com 

direito a 13ª remuneração, recolhimento do FGTS e férias remuneradas. 

Remuneração do Diretor Secretário: R$ 9.696.73, com direito a 13ª remuneração, 

recolhimento do FGTS e férias remuneradas. Remuneração do Diretor Técnico 

Sindical: R$ 28.488,92, com direito ao 13º salário, recolhimento do FGTS, plano de 

saúde e férias remuneradas. Findas as explanações pelo Sr. José Máximo, o 

Presidente colocou a palavra à disposição para quaisquer esclarecimentos. Não 

havendo outras manifestações, passou-se à deliberação, referindo o Sr. Presidente 

a presença de 61 (sessenta e uma) Cooperativas, representando 359 (trezentos e 

cinquenta e nove) votos.  O Sr. Presidente, solicitou aos presentes que, havendo 

votos contrários a aprovação do item 3, houvesse manifestação. Não havendo 

manifestações, questionou o Presidente se haviam abstenções. Não houve 

manifestações. Constatada aprovação unânime do Item 3. ITEM 4) Autorizar o 

Presidente e o Diretor Técnico-Sindical da Entidade a firmar convenções 
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Coletivas e/ou Acordos em processos de Revisão e/ou Dissídios Coletivos; O 

Presidente apresentou o item e colocou a palavra à disposição dos presentes para 

esclarecimentos. Não havendo outras manifestações, passou-se à deliberação, 

referindo o Sr. Presidente a presença de 61 (sessenta e uma) Cooperativas, 

representando 359 (trezentos e cinquenta e nove) votos.    O Sr. Presidente, 

solicitou aos presentes que, havendo votos contrários a aprovação do item 4, 

houvesse manifestação. Não havendo manifestações, questionou o Presidente se 

haviam abstenções. Não houve manifestações. Constatada aprovação unânime 

do Item 4. ITEM 5) Definir o valor da Contribuição Assistencial para o exercício 

de 2022;  O Presidente solicitou ao Diretor Técnico-Sindical que fizesse a 

apresentação da proposta, redigida nos seguintes termos: “Fica estabelecida a 

contribuição assistencial patronal no importe de 1% (um por cento) a ser paga em 

parcela única, incidindo referido percentual sobre a folha de pagamento do mês em 

que realizada a convenção coletiva, devidamente corrigida pelo índice estabelecido 

na norma coletiva, devendo o recolhimento ser efetuado em trinta dias da sua 

celebração, sob pena das cominações previstas na CLT. Fixa-se ainda o valor 

mínimo de R$ 400,00 (quatrocentos reais) à título de contribuição assistencial.” 

Referiu ainda que a Cooperativa que paga a Contribuição Confederativa está isenta 

da contribuição de que trata esse item. O Presidente colocou a palavra à disposição 

dos presentes para esclarecimentos. Não havendo outras manifestações, passou-se 

à deliberação, referindo o Sr. Presidente a presença de 61 (sessenta e uma) 

Cooperativas, representando 359 (trezentos e cinquenta e nove) votos.    O Sr. 

Presidente, solicitou aos presentes que, havendo votos contrários a aprovação do 

item 5, houvesse manifestação. Não havendo manifestações, questionou o 

Presidente se haviam abstenções. Não houve manifestações. Constatada 

aprovação unânime do Item 5. ITEM 6) Assuntos gerais, sem caráter decisório. 

O Senhor Presidente agradeceu a colaboração de todos os colegiados do Sistema 

OCERGS-SESCOOP/RS.  Não havendo mais manifestações, o Sr. Presidente, para 

cumprir ao determinado pelo art. 16 do Estatuto Social, solicitou aos presentes a 

indicação de nomes de representantes de cooperativas presentes para a assinatura 

da Ata da Assembleia, sendo indicados os Senhores: Ronaldo Netto Sielichow, 

Sicredi União Metropolitana; Luiz Antônio Fouchi de Leon, Sicredi Mil; Wilson 

Cypriano Pereira, Coonteúdo. Não havendo mais assuntos a tratar, o Presidente 

declarou encerrada a Assembleia Geral Ordinária realizada na modalidade digital da 
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qual eu, Mário De Conto, secretário “ad hoc”, lavrei a presente ata que será 

assinada por mim, pelo Sr. Presidente e pelos Presidentes indicados para tanto. 

Porto Alegre, 27 de Abril de 2021.  

 

 

 

Mário De Conto,      Vergilio Frederico Perius, 
Secretário “ad hoc”,                                             Presidente, 
 

 

 

Luiz Antônio Fouchi de Leon,     Wilson Cypriano Pereira, 

             Sicredi Mil                                    COONTEÚDO 

 

 

Ronaldo Netto Sielichow, 

Sicredi União Metropolitana 

 


