COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS ITAPIRANGA
- SICOOB CREDITAPIRANGA SC/RS
CNPJ Nº 78.483.310/0001-00 / NIRE Nº 424.000.0043.6
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA POR MEIO DIGITAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Itapiranga Sicoob Creditapiranga SC/RS, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto
Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 23.493 (vinte e três
mil e quatrocentos e noventa e três) em condições de votar, para reunirem-se em
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL, a realizar-se no dia 20 de abril
de 2021, às 12 horas, com presença e 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira
convocação; às 13 horas, com presença de metade mais um dos associados, em
segunda convocação; ou às 14 horas, com presença de no mínimo 10 (dez)
associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:
ORDEM DO DIA
1) Reforma e consolidação do estatuto social, envolvendo os seguintes artigos:
a) Artigo 1º, inciso III – exclusão de municípios da área de ação;
b) Artigo 9º - inclusão de Capítulo Da Responsabilidade, com 2 (dois) novos
parágrafos;
c) Artigo 75, inciso X – alteração na redação;
d) Artigo 76 – inclusão de inciso;
e) Artigo 77 – inclusão de dois incisos;
f) Renumeração dos artigos a partir do artigo 9º e atualização nas referências
efetuadas a outros artigos.
2) 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
nº 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 associados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações
podem
ser
obtidas
detalhadamente
no
site
https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcreditapiranga/publicacoes-assembleares .

Itapiranga, SC, 01 de abril de 2021.

José Adalberto Michels
Presidente

