COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIGUAÇU – SICOOB CREDIGUAÇU
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO
CREDIGUAÇU – SICOOB CREDIGUAÇU, CNPJ Nº 67.960.229/0001-49, NIRE
35.400.022.451, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os
associados, que nesta data são de número 15.299 (quinze mil, duzentos e noventa e
nove), para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no Salão
Social da Associação Comercial e Industrial de Descalvado – ACID, à Rua Madre Cecília,
nº 397 B, Jardim Belém, na cidade de Descalvado, Estado de São Paulo, no dia 08 de
Novembro de 2019, às 08:00 horas, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos
associados, em primeira convocação; às 09:00 horas, com a presença de metade mais 01
(um) dos associados, em segunda convocação; às 10:00 horas, com a presença de no
mínimo 10 (dez) associados em terceira e última convocação, para deliberarem sobre os
seguintes assuntos:
1. Reforma do Estatuto Social para alteração da redação dos seguintes artigos:
a. Artigo 1º, para ampliação das condições de admissão de associados e da área
de ação;
b. Artigo 10, que trata das condições de admissão de associados.
2. Aprovar a participação societária em empresa de Securitização de Ativos e em
empresa Corretora de Seguros a serem constituídas pela Cooperativa Central de
Crédito do Estado de São Paulo – Sicoob São Paulo.
Observações:
Nota 1: A Assembleia será realizada fora da sede da Cooperativa por falta de espaço
físico adequado;
Nota 2: Com objetivo de garantir ampla possibilidade de participação nesta Assembleia
Geral, serão disponibilizados meios de transporte aos associados residentes a mais de 50
km da sede. Os interessados deverão entrar em contato com os funcionários dos Postos
de Atendimento – PA´s até o dia 04/11/2019, às 14:00 horas;
Nota 3: O representante da pessoa jurídica associada deverá comprovar sua qualidade
de representante, assim como a de representante do associado inventariado.
Descalvado – SP, 21 de Outubro de 2019.
Antonio Carlos de Mello
Presidente do Conselho de Administração

