Sr. (a) Associado (a)
A Direção da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de
Associados Itapiranga, SICOOB CREDITAPIRANGA SC/RS, vem convidá-lo
para participar de Assembleia Geral Ordinária por Meio Digital, na seguinte
data e horário:
- Dia:31/03/2022;
- Horário: 19h30;
- Plataforma: Aplicativo Sicoob Moob.
Nesta Assembleia Geral Ordinária a ordem do dia prevista no Edital
de Convocação é a seguinte: prestação de contas, destinação das sobras
apuradas, fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de
presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal,
fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da
Diretoria Executiva, autorização para contrair financiamentos bancários e
interbancários que visem o atendimento aos associados junto às instituições
financeiras nacionais e internacionais, bem como alienar bens para garantia
dos créditos assumidos e outros assuntos de interesse do quadro social.
A Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL, e será transmitida
diretamente da sede administrativa do Sicoob Creditapiranga SC/RS,
localizada na Rua do Comércio, n° 248, Bairro Centro, no município de
Itapiranga/SC, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente
nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os
cooperados, que poderão participar e votar.
As informações gerais do evento podem ser obtidas detalhadamente
no seguinte site: https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcreditapiranga
Itapiranga, 23 de fevereiro de 2022.
Simplício Meurer
Presidente
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Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e
votar. As informações gerais do evento podem ser obtidas detalhadamente
no seguinte site: https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcreditapiranga

As informações gerais do evento podem ser obtidas
detalhadamente
no23seguinte
site:de 2022.
Itapiranga,
de fevereiro
https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcreditapiranga/publicacoesassembleares.
Itapiranga, 05 de abril Simplício
de 2021. Meurer
Presidente

José Adalberto Michels
Presidente

