Cooperativa de Crédito

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - CONJUNTA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Credicitrus, CNPJ
54.037.916/0001-45, NIRE 35400015764 e o Presidente do Conselho de Administração da
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Norte Paulista – Sicoob Unimais Norte Paulista,
CNPJ Nº 02.250.781/0001-06, NIRE Nº 35400046554, no uso das atribuições que lhes
conferem seus respectivos Estatutos Sociais, convoca os Associados, que, nesta data, são em
número de 92.638 (noventa e dois mil, seiscentos e trinta e oito) e em número de 2.098 (dois
mil e noventa e oito), respectivamente, em condição de votar, para se reunirem em Assembleia
Geral Extraordinária Conjunta, a realizar-se na Villa Flamboyant Eventos - Rua José Biancardi
Neto, S/N - Jardim Estoril, em Bebedouro/SP, no dia 01/03/2019, às 08h00 (oito horas), com a
presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 09h00
(nove horas), com a presença de 1/2 (metade) mais 1 (um) dos associados, em segunda
convocação; às 10h00 (dez horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, em
terceira convocação, para deliberarem sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem
do dia:
1. Ratificação dos nomes dos membros da Comissão Mista indicados pelos Conselhos de
Administração de cada cooperativa;
2. Relatório da Comissão Mista, acompanhado dos pareceres dos respectivos Conselhos
Fiscais;
3. Incorporação da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Norte Paulista – Sicoob
Unimais Norte Paulista, CNPJ Nº 02.250.781/0001-06, NIRE Nº 35400046554, pela
Cooperativa de Credito Credicitrus, CNPJ 54.037.916/0001-45, NIRE 35400015764;
4. Alteração do Inciso “II” do Artigo 1º do Estatuto Social da Cooperativa de Crédito Credicitrus;
5. Adoção de providências sobre o que ficar deliberado.
NOTA 1: Em atendimento ao § 3º do Artigo 40 do Estatuto Social da Cooperativa de Credito
Credicitrus, o representante de pessoa jurídica, de espólio, de interditado, de incapaz para
atos da vida civil ou de menor não emancipado, para participação e votação na assembleia,
deverá apresentar documento comprobatório da representação da pessoa jurídica, da
representação do menor ou do termo de nomeação de inventariante, curador ou tutor;
NOTA 2: A Assembleia Geral não será realizada nas sedes sociais das Cooperativas em
virtude da inexistência de espaço adequado que comporte a instalação do plenário;
NOTA 3: As Cooperativas disponibilizarão meios de transporte aos associados residentes a
mais de 50 (cinquenta) quilômetros do local da Assembleia Geral. Para maiores informações,
os interessados deverão entrar em contato com sua cooperativa até o dia 20 de fevereiro de
2019 e confirmar suas presenças;
NOTA 4: A Cooperativa de Crédito Credicitrus está convocando todos os seus associados
para esta Assembleia Geral, em virtude de não ter havido tempo hábil para eleição de
delegados, conforme previsto no § 1º do Artigo 27 de seu Estatuto Social.

Bebedouro, 01 de fevereiro de 2019.
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