
ERRATA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO

COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPCRED 
- SICOOB COOPCRED

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E 
EXTRAORDINÁRIA PRESENCIAL

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO 
COOPCRED - SICOOB COOPCRED, CNPJ:53.623.781/0001-37, NIRE 35.4.0000176-3,, 
no uso das atribuições que lhe confere no Estatuto Social, vem retificar o Edital de 
Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária  do dia 01/04/2023, publicado 
em 01/03/2023, Caderno Classificados, pagina 7, do Jornal Folha da Região,para dele 
fazer constar a alteração abaixo indicada: 

Inclusão dositens 2,3 e 4 na pauta da Assembleia Geral Extraordinária:

2. Aprovação da Política de Remuneração de Administradores; 
3. Atualização da Política de Sucessão de Administradores;
4. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa

Valparaiso-SP, 17 de março de 2023
Marco Antonio de Campos Salles
Presidente

Para os devidos fins e efeitos fica o Edital de Convocação de Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária, em seu inteiro teor conforme abaixo:

COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPCRED -SICOOB COOPCRED
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAPRESENCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO 
COOPCRED - SICOOB COOPCRED, CNPJ:53.623.781/0001-37, NIRE 35.4.0000176-3, 
com sede a Rua Mauro Frazilli nº 30, centro, na cidade de Valparaiso SP, no uso das 
atribuições que lhe confere no Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são 
de número 9.237 em condição de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária 
e Extraordinária presencial, a realizar-se no Salão de Eventos MasaoSanomiya, situado a 
Rua Pe. Mauro Eduardo nº 98, na cidade de Valparaiso SP, no dia 01 de abril de 2023, em 
primeira convocação às 8:00 hr, com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos 
associados; em segunda convocação às 9:00 hr com a presença de metade mais um dos 
associados; em terceira e última  convocação as 10:00 com a presença de no mínimo 10 
(dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:
I. Assembleia Geral Ordinária.
1. Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício 
socialde 2022;
2. Destinação das sobras apuradas e a fórmula de cálculo;
3.    Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos 
membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; 
4.    Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e 
benefícios dos membros da Diretoria Executiva; 
5. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
  II.      Assembleia Geral Extraordinária.
1. Reforma ampla do Estatuto Social.
2. Aprovação da Política de Remuneração de Administradores;
3. Atualização da Política de Sucessão de Administradores;
4. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa
Nota 1. As demonstrações contábeis do exercício findo estão disponíveis aos cooperados 
na sede da cooperativa e também no endereço eletrônico www.coopcred.com.br.
Nota 2. A chapa concorrente ao Conselho de Administração deverá ser composta 
por cinco membros e a inscrição será protocolada na sede da Cooperativa, situada a Rua 
Mauro Frazilli nº 30, na cidade de Valparaiso – SP,  até o dia 17/03/2023, no horário das 
09:00 às 16:00 hrs com a Diretoria Executiva que receberá a documentação, fornecerá 
recibos e prestará as informações concernentes ao processo eleitoral.
Nota 3. A assembleia será realizada fora da sede da  Cooperativa por falta de 
espaço físico  adequado. 
Nota 4. Para ter acesso ao local de realização da assembleia, o representante da 
pessoa jurídica associada, deverá apresentar comprovação de poderes conforme previsto 
no Estatuto Social e assinar o livro de presença. A pessoa natural e a pessoa jurídica não 
poderão ser representadas por procurador.

Valparaiso-SP, 27 de fevereiro de 2023
Marco Antonio de Campos Salles
Presidente


