
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA 

REGIÃO DA ALTA MOGIANA - SICOOB CREDIMOGIANA 

 
 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - SEMIPRESENCIAL 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
 
O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos 
Profissionais da Saúde da Região da Alta Mogiana - Sicoob Credimogiana, inscrita sob o CNPJ 
69.346.856/0001-10 e NIRE nº 35400023074,  no uso de suas atribuições que lhe confere o 
estatuto social, convoca  os 16 (dezesseis) delegados, em condições de votar, para se reunirem 
em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - SEMIPRESENCIAL, a realizar-se no dia 30 
(trinta) de junho de 2021, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, 
sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: 01) em primeira 
convocação: às 17:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total dos 
delegados, em segunda convocação: às 18:00 horas, com a presença de metade mais um dos 
delegados, em terceira convocação, às 19:00 horas com a presença de no mínimo 10 (dez) 
delegados, para deliberar sobre os seguintes assuntos: 
  

ORDEM DO DIA:  
 

EXTRAORDINÁRIA 
 

1. Reforma ampla do estatuto social, destacando a inclusão das garantias 

reciprocas.  

2. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação). 

 
 

Franca, 19 de junho de 2021. 
 
 

Roberto Guimarães 
Presidente Conselho Administração 

Sicoob Credimogiana 
 
 

Nota (I): A Assembleia Geral ocorrerá de forma SEMIPRESENCIAL, na sede da Cooperativa 

de Economia e Crédito Mútuo dos Profissionais da Saúde da Região da Alta Mogiana - Sicoob 

Credimogiana, à Rua Saldanha Marinho, nº 2355, Bairro São José – Franca-SP, CEP 14403-

420, e também, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais 

Apple Store e Google Play, acessível a todos que poderão participar e votar.  

 

Nota (II): Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente na cooperativa de 
forma presencial, ou através do sítio http://www.credimogiana.com.br. 
 
 

http://www.credimogiana.com.br/

