EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA
31ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL

O Presidente do Conselho de Administração da CREDICOAMO CRÉDITO RURAL COOPERATIVA,
inscrita no CNPJ sob nº. 81.723.108/0001-04, no uso das atribuições que lhe confere o artigo
21, combinado com o inciso II do artigo 41, do Estatuto Social, convoca os Senhores Associados,
em número de 21.139, até esta data, para a 31ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL, a
realizar-se na sede da Cooperativa, sito na Rua Fioravante João Ferri, nº. 99 - 10º andar em Campo
Mourão - Paraná, no dia 11 de março de 2021, às 12:00 horas em primeira convocação com 2/3
(dois terços) dos associados, em segunda convocação às 13:00 horas, com metade dos associados
mais um, e em terceira convocação às 14:00 horas, com a presença mínima de 10 (dez) associados,
que será transmitida por meio da plataforma “Zoom” para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO
DIA:
1.

Prestação de Contas do Conselho de Administração, relativo ao exercício de 2020,
compreendendo:
a. Relatório da gestão;
b. Balanço patrimonial;
c. Demonstrativo das sobras apuradas;
d. Relatório da Auditoria Independente;
e. Parecer do Conselho Fiscal.

2.

Destinação das sobras apuradas - exercício de 2020;

3.

Plano de atividades e de investimentos - exercício de 2021;

4.

Outros assuntos de interesse social.

Condições para participar da Assembleia Geral Ordinária Digital:
1.

O associado deverá fazer sua inscrição através do link: assembleia.credicoamo.com.br,
necessitando para isso um e-mail.

2.

Ao fazer a sua inscrição, o associado receberá todas as informações, como participar,
manifestar e votar nas matérias apresentadas na assembleia.

3.

O associado poderá fazer sua inscrição até 30 (trinta) minutos, antes do início da assembleia.

4.
5.

Nas convocações será respeitado o horário de Brasília.
A presença na assembleia será verificada pelo acesso na plataforma “Zoom”.

Campo Mourão, 24 de fevereiro de 2021.

JOSÉ AROLDO GALLASSINI
Presidente do Conselho de
Administração

As demonstrações contábeis de encerramento do exercício, acompanhadas do respectivo relatório de auditoria
encontram-se divulgados no endereço eletrônico credicoamo.com.br desde 24/02/2021.
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