
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BAN-
CÁRIOS DE ARAÇATUBA – COOPBANC

CNPJ43.753.904/0001/09

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁ-
RIA-1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO.

 
O presidente da COOPERATIVA DE CONSUMO DOS BANCÁRIOS DE ARAÇATUBA – 
COOPBANC, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 42 do Estatuto Social, convoca 
os senhores associados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada 
em 29 de março de 2023, nas dependências da Cooperativa de Consumo dos Bancários de 
Araçatuba - Coopbanc, na Rua Humaitá, 1200, Jd Sumaré, nesta cidade de Araçatuba-SP, 
às 18:00 horas em 1ª (primeira) convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos 
associados; às 19:00 horas em 2ª (segunda) convocação com a presença da metade mais 
1 (um) dos associados, ou ainda, em 3ª (terceira) e última convocação, às 20:00 horas, com 
a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes 
assuntos:
1 - Prestação de contas do exercício anterior compreendendo:
1.1 – Relatório do Conselho de Administração;
1.2 – Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2022, com a demonstração de 
resultado e Parecer do Conselho Fiscal (Esses documentos estarão à disposição dos 
associados na sede social da Cooperativa);
2 - Dar e/ou referendar o destino do resultado do exercício de 2022;
3- Eleger os membros do Conselho Fiscal, efetivos e suplentes para o mandato de 1 (um) 
ano.
NOTAS: 1 - O pedido de inscrição de chapa será recebido em horário de expediente 
administrativo da Cooperativa, e mediante protocolo e registro em livro próprio, expirando-se 
às 18:00 horas do dia 19 de março de 2023;
2 - Acompanhará o pedido de registro das chapas, nos termos do § 3º, do Artigo 30, a 
declaração de que trata a letra “b” do Artigo 29, todos do Estatuto Social; 
3 – Conforme § 3º, do Artigo 30 do Estatuto Social, o horário de expediente estipulado para 
o protocolo de registro das chapas será: de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 18:00, e no 
sábado, domingo e feriado, das 8:00 às 12:00;
4 – Havendo uma única chapa inscrita a votação será por aclamação, e havendo a inscrição 
de mais de uma chapa, o processo de votação será por voto secreto, estendendo-se até às 
22:00 horas;
5 – Não poderá votar ou ser votado, o associado admitido após esta convocação (Alínea “a”, 
do Artigo 18 do Estatuto Social); 
6 - Não será admitido voto por procuração (Parágrafo único do Artigo 28, do Estatuto Social);
7 – Para efeitos legais e estatutários, declara-se que o número de associados nesta data é 
de 11445 (Onze mil quatrocentos e quarenta e cinco) associados.

Araçatuba, 14 de março de 2023.

José Geraldo Fogolin
Diretor Presidente


