
 

 

 

  

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Terra dos Pinheirais do Paraná e Noroeste 
Paulista –  

Sicredi Planalto das Águas PR/SP 
CNPJ n.º 77.984.870/0001-77 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA DE NÚCLEO 

 
O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Terra dos Pinheirais do 
Paraná e Noroeste Paulista – Sicredi Planalto das Águas PR/SP, no uso das atribuições que lhe 
confere o artigo 14 do Estatuto Social e o art. 5º do Regulamento do Programa Pertencer, 
convoca os senhores associados, integrantes dos núcleos a seguir relacionados, que na data de 
31 de dezembro de 2019 somavam 23.637 (vinte e três mil, seiscentos e trinta e sete), para se 

reunirem em ASSEMBLEIA DE NÚCLEO a serem realizadas entre os dias 11 de fevereiro de 
2020 e 13 de março de 2020, nos horários, nas datas, nas cidades e nos endereços abaixo 
relacionados: 
 
Às 17:00 (dezessete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos 
associados de cada Núcleo; em segunda convocação, às 18:00 (dezoito horas), com a presença 
da metade dos associados mais um de cada Núcleo, e, em terceira e última convocação, às 
19:00 (dezenove horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) associados de cada Núcleo: 

 
Às 17:30 (dezessete horas e trinta minutos), em primeira convocação, com a presença de 2/3 
(dois terços) dos associados de cada Núcleo; em segunda convocação, às 18:30 (dezoito horas 
e trinta minutos), com a presença da metade dos associados mais um de cada Núcleo, e, em 
terceira e última convocação, às 19:30 (dezenove horas e trinta minutos), com a presença de no 
mínimo 10 (dez) associados de cada Núcleo: 

 
 



 

 

 

  

A ASSEMBLEIA DE NÚCLEO deliberará sobre a seguinte 
  

ORDEM DO DIA 
 

I. Definir o posicionamento (voto) de cada Núcleo em relação às matérias que serão objeto 
das Assembleias Gerais da Cooperativa, o qual será apresentado pelo Delegado do Núcleo na 
Assembleia, nos termos do § 4º do art. 16 do Estatuto Social.  
 

 
EM REGIME EXTRAORDINÁRIO 

 
1. Reforma ampla e geral do Estatuto Social e sua consolidação, visando a adequação a minuta 
sistêmica. 

 
EM REGIME ORDINÁRIO 

 
1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, 
compreendendo: 

a) Relatório da gestão; 
b) Balanço dos dois semestres do correspondente exercício; 
c) Demonstrativo das sobras ou perdas; 
d) Parecer do Conselho Fiscal; 
e) Parecer da auditoria. 

2. Destinação dos resultados;  
3. Destinação dos recursos de Assistência Técnica, Educacional e Social; 
4. Aporte do SFG; 
5. Eleição de coordenador de núcleo; 
6. Aprovação ou homologação ou ratificação de Políticas, compreendendo: 
    a) Reforma do Regulamento Pertencer; 
    b) Reforma do Regimento Interno do Sicredi; 
    c) Reforma do Código Eleitoral Sicredi; 
7. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório). 

 
 

Guarapuava PR, 29 de janeiro de 2020. 

 
OBSERVAÇÕES: 
1. A Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações. 
2. A listagem dos associados que integram os Núcleos mencionados e objeto do presente Edital 
encontra-se disponível nas Unidades de Atendimento da Cooperativa. 
3. A proposta de Estatuto Social, encontram-se à disposição dos associados na sede da 
Cooperativa e Unidades de Atendimento. 


