COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA - SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA,
Endereço: Avenida Comendador Firmino Alves, 110 - Centro, CEP 45600-185, Itabuna - BA, NIRE nº
29400018131 CNPJ: 97.489.280/0001-85

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI REGIÃO SUL
DA BAHIA - SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA - no uso das atribuições que lhe confere o artigo 20º do
Estatuto Social, convoca os senhores associados, cujo número nesta data é de 2.785 em pleno gozo
de seus direitos sociais, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada aos 16
(Dezesseis) dias do mês de julho do ano de 2018, às 17:00 (dezessete horas) no auditório Arthur
Almeida, na Avenida Comendador Firmino Alves, 110, centro, na cidade de Itabuna - BA, em primeira
convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em segunda convocação, às 18:00
(dezoito horas), com a presença de metade dos associados mais um dos associados, ou, em terceira
e última convocação, às 19:00 (dezenove horas), com a presença de, no mínimo, 10 (dez), associados,
para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1. Apresentar as razões para início dos relacionamentos com os municípios de Itabuna/BA;

2.

Ilhéus/BA; Jequié/BA; Itajuípe/BA; Itapetinga/BA; e demais municípios da área de ação da
Cooperativa, na forma da Resolução 4.659/2018 do Banco Central do Brasil e submeter à
deliberação;
Reforma estatutária para ampliação da área de atuação com inclusão do município de
Itapetinga/BA;

3. Alterar redação do Título III artigo 3º “caput”, excluir o parágrafo primeiro e renomear
o parágrafo segundo;
4. Corrigir nomenclatura do cargo de diretor executivo/negócios nos artigos 42º e 43º; onde foi
grafado como diretor negócios/executivo;

5.

Outros assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo.

Sílvio Porto de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração.

