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COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO PLANALTO 
CENTRAL   

 SICREDI PLANALTO CENTRAL  
NIRE Nº: 52.4.0001194-1  

CNPJ Nº: 10.736.214/0001-84  
  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA 
 
O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do 
Planalto Central – Sicredi Planalto Central,  no uso das atribuições que lhe 
confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados de núcleo, 
que nesta data somam 38 (trinta e oito núcleos), para se reunirem em 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 
09 de abril de 2022, às 07:00 horas, em primeira convocação, com a presença de 
2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 08:00 horas, com a 
presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, 
às 09:00  horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados. A Assembleia 
será realizada na modalidade presencial no Centro de Convenções Royal Tulip 
Brasília Alvorada, Salas I+J+K+L, no endereço SHTN Trecho 1 Conjunto 1B - Asa 
Norte - Brasília DF - CEP 70.800-200. Na assembleia, serão discutidos e 
deliberados os seguintes assuntos dia. 

 
ORDEM DO DIA 

 
EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 
I. Reforma ampla e geral do Regulamento Pertencer, a fim de adotar o novo 
modelo sistêmico;  
 
II. Reforma do estatuto social, compreendendo os seguintes dispositivos: 
 
a) Art. 27, incisos II e XVI: alteração em requisitos que tratam da candidatura e 
exercício de cargo no Conselho de Administração; 
b) Art. 28, § 2º: alteração na regra que versa sobre a discussão e votação de 
matérias em que exista interesse de Conselheiro, em atenção ao disposto no art. 
52 da Lei 5764/71; 
c) Exclusão do § 2º do Art. 38, que trata de requisito para a candidatura e 
exercício de cargo no Conselho Fiscal; 
d) Inclusão de novo parágrafo no art. 38, estabelecendo a exigência de formação 
superior para a candidatura e exercício de cargo no Conselho Fiscal; 
e) Art. 42: A fim de atender o disposto no art. 22 da Resolução CMN 4924/2021. 
  

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
I. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 
2021, acompanhada dos pareceres do Conselho Fiscal e da auditoria 
independente, compreendendo: 



 
Classificação da informação: Uso Interno 

a) Relatório de gestão; 
b) Balanços dos dois semestres do correspondente exercício; 
c) Demonstrativo dos resultados. 
 
II. Destinação das Sobras do exercício 2021;  

III. Definição do percentual do resultado para o Fundo Social da Sicredi Planalto 

Central; 

IV. Eleição do Conselho Fiscal; 

V. Referendo da designação do Presidente e Vice-Presidente, em atenção ao art. 

27, § 4º, do estatuto social;  

VI. Fixação do valor dos honorários, gratificações, benefícios para o Presidente, 
Vice-presidente, Diretoria Executiva e da Cédula de Presença para os membros dos 
Conselhos de Administração e Fiscal; 
 

Cristalina/GO, 25 de março de 2022. 
 

 
Carmo Inacio Hatwig Spies  

Presidente 
 

 
OBSERVAÇÕES:  
 

1. Os documentos e informações das matérias relacionadas na ordem do dia 
da assembleia estão disponíveis nas agências da Cooperativa, serão 
encaminhados aos e-mails dos delegados cadastrados no sistema da 
Cooperativa, e também poderão ser solicitados através do e-mail: 
karin_souto@sicredi.com.br  

 
2. A assembleia não será realizada na sede da Cooperativa por falta de 

espaço físico adequado.  
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