
COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS
ASSEMBLEIA GERAL DIGITAL ORDINÁRIA 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Credicitrus, CNPJ 54.037.916/0001-
45, NIRE 35400015764, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 33 do Estatuto Social, convoca os 
associados, que nesta data são em número de 159.105 (cento e cinquenta e nove mil, cento e cinco) em 
condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Digital Ordinária, adotando-se o APP SICOOB 
MOOB como meio de participação e de deliberação, nos dias 23 e 24 de março de 2022, às 9h00 (nove horas) 
do dia 23, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 10h00 (dez horas) 
do dia 23, com a presença de 1/2 (metade) mais 1 (um) dos associados, em segunda convocação; ou às 11h00 
(onze horas) do dia 23, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, em terceira convocação, para 
deliberarem sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

 1. Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício findo de 2021,     
       acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: 
 a) relatório da gestão;
 b) balanço;
 c) relatório da auditoria externa;
 d) relatório anual do Comitê de Auditoria.
 e) demonstrativo das sobras apuradas.
 2. Destinação das sobras apuradas e fórmula de cálculo;
 3. Eleição dos membros do Conselho de Administração, acompanhada do relatório da Comissão 
     Eleitoral;
 4. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, das gratificações e das cédulas   
     de presença dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva, do Comitê 
     de Auditoria e de outros comitês;
 5. Adoção de providências sobre o que ficar deliberado.

NOTA 1: Para a votação dos assuntos da ordem do dia, os associados deverão realizar, em seu celular 
(smartphone) ou tablet, o download do aplicativo SICOOB MOOB, disponível, gratuitamente, nas lojas Apple 
Store e Google Play, ou acessar a página https://www.sicoob.com.br/web/moobweb, inserir o número da 
Cooperativa – 3188, o número de sua conta corrente e sua senha cadastrada no SicoobNet (Internet Banking). 
Para obter mais informações de como participar, acesse www.sicoobcredicitrus.com.br.
NOTA 2: A Assembleia Geral Digital Ordinária será transmitida digitalmente, a partir do horário da primeira 
convocação até às 19h00 do dia 24 de março de 2022, no aplicativo SICOOB MOOB. A votação ficará aberta 
aos associados durante o mesmo período.
NOTA 3: Nos termos do inciso I do Artigo 75 do Estatuto Social as inscrições de chapas deverão ser realizadas na 
sede da Cooperativa, em horário comercial, em até 15 (quinze) dias antes da data marcada para a Assembleia. 
A documentação exigida para candidatura está descrita no Regulamento das Eleições em Assembleias, 
disponível em www.sicoobcredicitrus.com.br.

Bebedouro, 18 de fevereiro de 2022.

MARCOS LOURENÇO SANTIN
Presidente do Conselho de Administração


