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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E

EXTRAORDlN ' RIA

O Presidente da SICREDI COC)K8AMP - Cooperative de Cnédito dos Membros de

na1ituiçõoa Púb| iumadaeCarreinaeJur|dioeoedos Sen/idones Públicos Fode: aia, Estaduais e

Municipais em São Luis/ K8Ae Municípios Cinounvizinhoo, no uso das atribuições que |he confere

o Art. 44 do Estatuto Social, convoca os 1. 801 ( um mil e oitocentos e noventa e um ) cooperados

em condição de votar para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E

EXTRAORD! NÁR|AqumserãoreaMzadae no dia 20 ( vinte) de Abril de 2018 ( dois , nil e

dezoito), noAuditbrio Cassio Reis Costa , na Casa da | ndúatriaA|bann Franco -   F| EiVIA. sito

Avenida Jerónimo de A|buquerque, a/ n, retorno da Cohama, nesta cidade. As Assembleias

Gerais Ünjináhae ExÍneondinaria rea| izar-se- ãoaa 16: 30h ( dezesseis horas e trinta minutos), em

prirneirsnonvooaÇão. comapnanengada2/3( dniatargos) donaasoc|ados; ás17:3Oh ( deoasse0s

horas e trinta minutos) em segunda convocação, com a pnoeangedematadedos aseo: iadoa

mais um, e as 18: 30h ( dezoito horas e trinta minutos) em terceira e última convocação, com a
pnesengaóenominimo1O (dez) ansociados. panade|ibanaremoobreoseguinte:

ORDEM DO DIA

EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

i Eleição dos membros do Conselho Fiscal;

2  -  Apreciação do Re|atório de Gestão,  Balanço Gera!  e Demonstrativos Contábein,

acompanhados dos pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente relativos an
exercício de 2017

3 Demonstração dos saldos do Patrimônio Liquido do exercício de 2017;
4 Destinação das sobras apuradas no exercício findo;

5 ' ApresentagãoeapnaoiaçãoÚoPlano doAÇão2O18¡
6 DeiibareçãodnRegu|amenhodoFundodmEquo| izaÇão;
7 — Apreciação e deliberação da Pu| úioa de Sucessão ( Reao|ução4. 538/ 18) e da PoUóoa de

Confonnidade ( Reno| uçãn4. 6QS/ 17),

EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1 — Reforma Estatutária:

a) no|usãodoparágnafoÚnicodoArt. 17quetratodoaubacriçãodancotaspartas

proporcionais a remuneração do associado.

b)       A|teraçãodoG3^ doArt. 20, que trata do parcelamento do resgatndecapital.
c) ndusãodo § 3» doArt. 81 que trata de requisitos para candidatar-se a cargos

eetututérioa, renumerando os parágrafos seguintes;

d)       Alteração do Art. 74, quetrut. ducompunenteünicod- Ouvidoria.

oLu/ ' - MA, o1daAbri| *~ 2018.

João Leal
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