COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS
SICOOB INTEGRAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob
Integração, inscrita no CNPJ sob o nº 08.742.188/0001-55, NIRE:
51400007888, com sede na Avenida Carmindo de Campos nº. 727 Piso Superior, bairro Jardim Califórnia, CEP 78.070-395, CuiabáMT, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, torna público este
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, para
convocar os delegados, que nesta data são em número de 29 (VINTE
E NOVE) em condições de votar, que realizará no dia 26 de abril de 2022
com a presença obrigatória dos delegados que poderão participar e
exercer seus direitos de votar, a Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária, que por falta de acomodações em sua sede social e visando
permitir que os associados assistam à assembleia, será transmitido diretamente
das instalações do Hotel Holiday Inn, sito a Avenida Miguel Sutil, 2050 - Jardim
Leblon, Cuiabá - MT, CEP 78.060-000, sendo transmissão ao vivo do evento,
pelo aplicativo SICOOB MOOB, disponível para baixar gratuitamente nas
lojas virtuais Apple Store e Google Play. O aplicativo SICOOB MOOB
está acessível a todos os associados, que poderão acompanhar,
privados de voz e voto, nos ter mos do artigo 42, § 5º da Lei n.º
5.764/71, sendo às 7h com presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos
delegados da Cooperativa, em primeira convocação; às 8h com a presença de
metade mais 1 (um) dos delegados da Cooperativa, em segunda convocação;
às 9h com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados presentes, em terceira
convocação, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
Em regime de Assembleia Geral Ordinária:
1.
Prestação de contas relativo ao exercício de 2021;
2.
Destinação das sobras apuradas no exercício de 2021;
3.
Política de Remuneração dos órgãos de Governança;
4.
Outros assuntos de interesse social.
Em regime de Assembleia Geral Extraordinária:
1.
Reforma Estatutária;
2.
Atualização do Regulamento Eleitoral.
Essa e outras informações sobre os atos assembleares, podem ser obtidas
detalhadamente no sítio https://www.sicoob.com.br/web/sicoobintegracao
Cuiabá - MT, 13 de abril de 2022.
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