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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA  
 

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito, Poupança e 
Investimento Parque das Araucárias - Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP, no uso das 
atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os Delegados, que nesta 
data somam 79, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, que será 
semipresencial, a ser realizada no dia 24 de Abril de 2020, na Sede Administrativa, localizado 
na Rua Itacolomi, nº 1721, Bairro Amadori, Pato Branco - PR, CEP 85502-070, e 

simultaneamente, por meio de videoconferência em todas as Unidades de Atendimento, em 
primeira convocação, às 14:00 (quatorze horas), com a presença de 2/3 (dois terços) do 
número de delegados; em segunda convocação, às 15:00 (quinze horas), com a presença da 
metade mais um dos delegados, e, em terceira e última convocação, às 16:00 (dezesseis), com 
a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte 

 
ORDEM DO DIA 

EM REGIME EXTRAORDINÁRIO 

1. Reforma ampla, geral e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, na sua versão 
integral, visando a adequação a minuta sistêmica do Sicredi. 

2. Homologação dos documentos sistêmicos: Código Eleitoral, Regulamento do Pertencer, 
Regimento Interno do Sicredi. 

 

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 do resultado; 
d) Parecer da auditoria; 
e) Parecer do Conselho Fiscal. 

2. Destinação do resultado;  
3. Destinação dos recursos advindos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social; 
4. Aporte – SFG Sicredi Fundos Garantidores;  
5. Ratificação da alienação de imóveis, autorização para o Conselho de Administração adquirir 
ou alienar bens imóveis de uso próprio da Cooperativa 
6. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório). 
  

Mariópolis - PR,  13 de abril de 2020 
 

Clemente Renosto 
Presidente 

 

OBSERVAÇÕES: 
1.  A Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações. 
2. A proposta de Estatuto Social, encontram-se à disposição dos associados na sede da 
Cooperativa e Unidades de Atendimento, endereços encontram se no site www.sicredi.com.br. 
3. Todas as Unidades de Atendimento terão suporte on-line. 

http://www.sicredi.com.br/
http://www.sicredi.com.br/

