COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB OURO VERDE
CNPJ n° 05.582.619/0001-75 / NIRE n° 41400015386
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO
SICOOB OURO VERDE, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto
Social, convoca os delegados, em número de 90 (noventa), para se reunirem em
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 04/05/2021, às 17h
(dezessete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços)
dos delegados, ou às 18h (dezoito horas), em segunda convocação, com a
presença de metade mais um dos delegados, ou em terceira e última
convocação, às 19h (dezenove horas), com um mínimo de 10 (dez) delegados,
para deliberarem sobre os seguintes assuntos que compõem a ordem do dia:
1. Reforma geral do Estatuto Social com inclusão de artigos prevendo a adoção
do Sistema de Garantias Recíprocas e da responsabilidade solidária da
cooperativa pelas obrigações contraídas pelo Banco Cooperativo Sicoob S.A. –
Banco Sicoob perante o BNDES e a FINAME e responsabilidade subsidiária
pelas mesmas obrigações dos beneficiários dos recursos associados de
cooperativas singulares filiadas a outras cooperativas centrais integrantes do
Sicoob; e Resgate de Capital Social em caso de inadimplência contumaz de
Associado.
2. Assuntos Gerais.
A Assembleia Geral ocorrerá de forma semipresencial e DIGITAL, na sede à
Avenida Paraná, 646, 1º andar – centro – Londrina Pr., e por meio do aplicativo
Sicoob Moob integrado com a plataforma ZOOM, disponível gratuitamente nas
lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os delegados, que
poderão participar e votar, amparados sob Medida Provisória nº 931, de 30 de
março de 2020, e Instrução Normativa DREI n°79, de 14 de abril de 2020.
Os documentos relativos à Assembleia Geral estão disponíveis no sítio
https://www.sicoobunicoob.com.br/minha-cooperativa/sicoob-ouro-verde/acooperativa/ e serão enviados aos delegados.
Londrina/PR, 22 de abril de 2021
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Roberto Cremonez
Presidente do Conselho de Administração
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