COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB COOPEMAR LTDA
CNpJ no. O4.174.t20lOOOí_24 - NIRE no. 294.000.2796_2
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o Presidente da cooperativa de crédito sicoob coopemar Ltda. no uso das atribuições
que..lhe c91f91e o artigo 40, do Estatuto sociar, convoca
os associados que nesta data
totalizam 12.984 (doze mir novec_entole oitenta e qugtro), em condiçôes
d"'rãt"r, para se
reunirem em ASSEMBLETA GERAL ExrRAoRDrirrÁnrÃ e
ocorúiÀ1,n, sli rearizada
em 28 de março de 202i, às 8h00 (oito-horas), em primeira
"
pr"."nç"
de 2/3 (dois terços) dos associados; às 9h00 (íove horas), em
"onroáçãá,'*À:,
segunda convocação, com
a presença de metade mais um dos associados; ou às t'ónoo
1oãz trorag, eri-terceira e
última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados,
fãia á.tiuerarem
sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
EXTRAORDINÁRIA:

1.

Reforma do Estatuto Social.

ORDINÁRN:

1'
2.
3.

4.
5.
6.

Prestação de contas do exercício de 2020, compreendendo
o Reratório da Gestão,
Balanço, Demonstrativo da conta de sobras ou perdas, Reratório
dá Auditoria
Externa e Parecer do Conselho Fiscal;
Aprovação da fórmura de cárcuro de distribuiçâo das sobras
ou rateio das perdas;
Destinação das sobras apuradas ou rateio dás perdas;
Eleição dos membros do Conselho de Administiação;
Fixação do valor dos honorários e gratificações do presidente
e das céduras de
presênça dos membros dos Conselhos de Administração
e Fiscal;
Fixaç-ão do valor grobar para pagamento dos hànorários, gratificações
e/ou
benefícios dos membros da DiretoriiExecutiva.

!-199ist19.-oe,chapas deverá ser protocorado na sede da cooperativa, no período de

26102 a 1A0312021, das 8h às

í7h.

A Assembleia Geral ocorrerá de form a DIGITAL, por meio do aplicativo
Sicoob Moob
disponível gratuitamente nas lojas vi rtuai s Apple Store e Google play,
acessÍvel a todos
os associados que poderão participar e votar. Essa e outras in formações
podem

ser
obtidas detalhad amente no sítio www.sicoob.com.br/web/sic
oobcoopemar. Após entrar
no site cli car no Banner: "AGEO 2021 Assembleia
I Extraordinária e Ordinária do
Sicoob Coopemar".

de

de 2O21.

Teixeira Rios
residente

