
COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICITRUS
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL

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 162.479 (cento e sessenta e dois mil, quatrocentos e setenta e 
nove) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária Digital, adotando-se o 
APP SICOOB MOOB como meio de participação e de deliberação, no dia 21 de dezembro de 2022, às 9h00 
(nove horas) com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 10h00 (dez 
horas) com a presença de 1/2 (metade) mais 1 (um) dos associados, em segunda convocação; ou às 11h00 
(onze horas) 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. Reforma geral do Estatuto Social (art. 1º ao 112), sem mudança do objeto social, com destaque para as 
alterações advindas da Lei Complementar 196/2022, que alterou a Lei Complementar 130/2009;
     2. Adoção de providências sobre o que fi car deliberado.

NOTA 1: Para a votação dos assuntos da ordem do dia, os associados deverão realizar, em seu celular NOTA 1: Para a votação dos assuntos da ordem do dia, os associados deverão realizar, em seu celular NOTA 1:
(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 Extraordinária Digital será transmitida digitalmente, a partir do horário da 
primeira convocação até às 19h00 do dia 21 de dezembro de 2022, no aplicativo SICOOB MOOB. A votação 
fi cará aberta aos associados durante o mesmo período.

NOTA 3: A cartilha contendo a proposta a ser deliberada estará disponível nos Postos de Atendimento, na 
sede da Cooperativa e no site www.sicoobcredicitrus.com.br, a partir de 9 de dezembro de 2022.

Bebedouro (SP), 7 de dezembro de 2022.

MARCOS LOURENÇO SANTIN
Presidente do Conselho de Administração


