COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB ALIANÇA
CNPJ Nº. 06.174.009/0001-03 – NIRE 41400015963
EDITAL CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO
SICOOB ALIANÇA, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social,
convoca os delegados que nesta data são em número de 50 (cinquenta), para
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia
27/05/2021, às 17 (dezessete horas), com a presença de 2/3 (dois terços)
dos delegados em condições de votar; ou às 18h (dezoito horas), em segunda
convocação, com a presença de metade mais um dos delegados em condições
de votar, ou em terceira e última convocação, às 19h (dezenove horas), com
um mínimo de 10 (dez) delegados em condições de votar, para deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia:
1. Reforma geral do Estatuto Social, contemplando:
a. Alteração do endereço da cooperativa;
b. Possibilidade de admissão de associado que resida ou esteja sediado
em qualquer outro município do território nacional;
c. 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
2. Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa;
3. Aprovação da Política Institucional de Segurança Cibernética;
4. Aprovação do Regulamento de Delegados;
 A reunião realizar-se-á de forma VIRTUAL, utilizando-se a plataforma
ZOOM disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google
Play, acessível aos delegados para participar e votar;
 O link de acesso a Assembleia é:
https://sicoobcentralunicoob.zoom.us/j/82042584454

 Os documentos relativos à Assembleia Geral serão enviados aos delegados
e estão disponíveis no sítio:
https://www.sicoob.com.br/web/sicoobalianca/editais-publicacoes-estatuto

Apucarana, 13 de maio de 2021

Osnei José Simões Santos
Presidente do Conselho de Administração

