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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
 
O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO 
SICREDI PERNAMBUCRED, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo 
artigo 37 inciso IV, combinado com o artigo 38 inciso XI do Estatuto Social desta 
cooperativa, convoca os seus associados aptos a votar, que nesta data somam 15.681 
(quinze mil seiscentos e oitenta e um), para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada no dia 11 de dezembro de 2018, no Hotel Atlante 
Plaza, Salão Gilberto Freyre, situado na Avenida Boa Viagem, 5426 - Boa Viagem, 
Recife - PE, CEP: 51030-000, em local diverso da sede da cooperativa, em virtude da 
falta de espaço físico suficiente para acomodação dos participantes, às 17h em 
primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados;  às 18h em 
segunda convocação, com a presença de metade mais 01 (um) dos associados e às 
19h em terceira e última convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) 
associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:  
 

1. Reforma e consolidação do estatuto social da cooperativa, envolvendo os seguintes 
artigos: alterar o art. 15 para inserir dois novos parágrafos, os quais consistem na 
adequação do capital social para os associados do Woop Sicredi  com renumeração  
de todos os subsequentes, e alterar o atual § 3º, do referido art. 15, com vistas a 
adoção do Woop Sicredi; alterar a redação do artigo 35 que consiste no aumento do 
número de componentes do Conselho de Administração e dos artigos 39 a 46,  que 
consiste na redução do número de componentes da Diretoria Executiva, objetivando à 
adequação as normas do Sistema Sicredi, em consonância com as normas do Banco 
Central do Brasil. 
 
 

Recife, 26 de novembro de 2018. 

 

Francisco José Freitas de Abreu Santos 
Presidente do Conselho de Administração 

 
 
 
 
 

Edital publicado no dia 29 de novembro de 2018, no Diario de Pernambuco, Caderno 
de Economia, página A9. 

 
 


