COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DE FURNAS E
DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA. – SICOOB CECREMEF
CNPJ: 33.370.115/0001-27 – NIRE: 33400008448 - Sede Social: Rua Real Grandeza, 139 –
5º andar – Botafogo – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22281-033

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Edital de Convocação 002/2022
O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e
Crédito Mútuo dos Empregados de Furnas e das Demais Empresas do Sistema
Eletrobras Ltda. – Sicoob Cecremef, no uso de suas atribuições estatutárias,
convoca os 19.573 (dezenove mil quinhentos e setenta e três) associados com
direito a voto, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser
realizada aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois,
obedecendo os seguintes horários e quorum para sua instalação, cumprindo
assim o que determina o Estatuto Social, em primeira convocação às 08h, com a
presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação às 09h,
com a presença de metade mais um dos associados; e em terceira e última
convocação, às 10h, com no mínimo de 10 (dez) associados, para deliberar sobre
a seguinte ordem do dia:
a) Alteração do parágrafo 1º do Art. 11 por determinação do Banco Central do
Brasil, através do ofício 22.817/2020 – BCB/DEORF/GTRJA.
b) Inclusão das cláusulas de solidariedade e subsidiariedade passiva das
Cooperativas em relação às obrigações do Banco Sicoob perante o BNDES e
FINAME, com a renumeração dos artigos subsequentes.
c) Exclusão do art. 95, por conta da inserção do art. 7º, § 1º, com a renumeração
dos artigos subsequentes.
A Assembleia ocorrerá de forma Presencial, na Organização das Cooperativas do
Brasil situado à Rua da Assembleia,11, 2º andar- auditório, Praça do
Cooperativismo - Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.011-001, por absoluta falta de
espaço na sede. Essas e outras informações, podem ser obtidas detalhadamente
no sítio eletrônico http://www.sicoobcecremef.com.br.

Rio de Janeiro, 16 de maio de 2022.

Francisco Carlos Bezerra da Silva
Presidente do Conselho de Administração
Sicoob Cecremef
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