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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

 
 
 

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento 
União dos Estados de Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia – Sicredi União MS/TO, 
usando das atribuições conferidas pelo Art. 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados, 
que nesta data somam 57 (cinquenta e sete), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA, A SER REALIZADA DE FORMA DIGITAL, através do ambiente virtual abaixo 
descrito, transmitido a partir do Auditório da Sede da Cooperativa, localizada na Av. Afonso Pena, 
nº 2.790 em Campo Grande - MS, CEP 79002-075, no dia 09 de novembro de 2020, em única 
convocação, às 20:00 h (vinte horas), horário de Brasilia, para deliberar sobre a seguinte 
 

ORDEM DO DIA 
 
 

1) Reforma ampla e geral do estatuto social, a fim de adotar o novo modelo de estatuto social 
sistêmico do Sicredi;  

2) Reforma ampla e geral dos seguintes normativos sistemicos: Código Eleitoral, Regimento 
Interno do Sicredi e Regulamento Pertencer; 

3) Reforma ampla e geral dos seguintes normativos da Cooperativa:  Regulamentos do FATES, do 
Fundo Social, dos Nucleos de Associados e do Conselho Fiscal; 

4) Criação do Fundo de Recomposição do Fundo Garantidor Regional(FGR): 
5) Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberativo). 

 
Os delegados convocados, para participar e votar na Assembleia, munidos de documento pessoal 
com foto, deverão se inscrever, no site da Cooperativa (www.sicrediuniaomsto.coop.br), em até 
30 (trinta) minutos antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos, observando as 
orientações disponibilizadas no mesmo endereço eletrônico, para fins de identificação e 
recebimento do link de acesso à sala virtual.  
Os demais associados também poderão se inscrever e acompanhar a assembleia, privados, 
contudo, de voz e voto, na forma do art. 42, § 5º, da Lei 5.764/71.  
Durante a assembleia, os delegados poderão se manifestar por escrito, via chat, ou verbalmente, 
garantindo-se, assim, sua plena participação no ato assemblear. 
A votação será realizada por intermédio de sistema digital disponibilizado no curso da Assembleia, 
via chat ou de forma verbal. 
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Os documentos relativos a ordem do dia e informações mais detalhadas sobre a inscrição e 
utilização da ferramenta de participação na assembleia estarão disponíveis aos associados no site 
da cooperativa: www.sicrediuniaomsto.coop.br. 
A Cooperativa não poderá ser responsabilizada por problemas decorrentes dos equipamentos de 
informática ou da conexão à rede mundial de computadores dos associados, assim como por 
quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle, nos termos do Anexo VI à 
Instrução Normativa 81/2020 do Departamento de Registro Empresarial e Integração. 
A Assembleia será integralmente gravada.  
 

Campo Grande – MS, 13 de outubro de 2020. 
 
 
 
 

Celso Ramos Regis 
Presidente 

 


