COOPERATIVA DE CRÉDITO CECRES – SICOOB CECRES
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE
CRÉDITO CECRES – SICOOB CECRES, CNPJ nº 54.603.022/0001-75,
NIRE 35.4.0001710.4, Avenida Ipiranga, 324 – 15º andar, Bloco C, Edifício
Investimento – São Paulo – SP, CEP: 01046-010, no uso das atribuições
que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 29 (vinte e nove) delegados
efetivos regionais representantes dos associados, para se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se por meio eletrônico,
adotando-se o aplicativo ZOOM como meio de participação e de
deliberação, a ser realizada no dia 16 de dezembro de 2021: 1) Em
primeira convocação: às 09h00min, com acesso remoto de no mínimo
2/3 (dois terços) dos delegados; 2) Em segunda convocação: às
10h00min, com acesso remoto de metade mais um dos delegados; 3) Em
terceira convocação e última convocação: às 11h00min, com acesso
remoto de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberar sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA:

Item

1°)

Deliberação

sobre

a

alteração

no

Estatuto

Social,

compreendendo: TÍTULO I - Capítulo III – Artigo 3º (Alteração de texto
do Parágrafo único); TÍTULO I - Capítulo IV (Alteração do título do
Capítulo, inclusão do Artigo 9º e respectivos incisos, com alteração
do número dos artigos subsequentes); TÍTULO I - Capítulo V
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(exclusão do título do Capítulo, para unificação dos capítulos no Capítulo
IV).

NOTAS:
1. Os associados que não sejam delegados, poderão comparecer à
assembleia geral, sem direito a voz e voto.
2. Para participação na Assembleia, nas discussões e na votação dos
assuntos da ordem do dia, os delegados deverão acessar o aplicativo
ZOOM em seu celular (smartphone), tablet ou notebook.
3. O aplicativo ZOOM, que será utilizado para as votações, atende os
requisitos de participação à distância por meio eletrônico, garantindo
segurança, confiabilidade, transparência nos assuntos a serem tratados e
registro de presença dos associados.

São Paulo, 06 de dezembro de 2021.

_______________________________
João Carlos Gonçalves Bibbo
Presidente do Conselho de Administração
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