COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DAS EMPRESAS
DO GRUPO ECONÔMICO RHODIA – CREDIRHODIA
CNPJ nº 57.563.728.0001-49/ NIRE 35400002131

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – DIGITAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados das Empresas do Grupo
Econômico Rhodia – Credirhodia, por meio do presidente do Conselho de Administração,
convoca seus Associados, que nesta data são em número de 1.006 (Hum mil e seis), em
condições de votar, para reunirem em Assembleia Geral Ordinária - DIGITAL, a ser realizada
em 07 de Julho de 2020, às 15:00 (Quinze horas), em primeira convocação, com a presença de
2/3 (dois terços) dos associados; às 16:00 (Dezesseis horas), em segunda convocação, com a
presença de metade dos associados mais um, ou às 17:00 (Dezessete horas), em terceira e
última convocação, com a presença mínima de 10 (Dez) associados, para deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia:
ORDEM DO DIA:

ORDINÁRIA:
1. Prestação de Contas dos 1o. e 2o. semestres do exercício de 2019, compreendendo o
Relatório da gestão, Balanços, Demonstrativo da Conta de “Sobras ou Perdas”, e
Pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa;
2. Destinação das Sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES;
4. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação)

Nota I. A Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL, por meio do aplicativo Sicoob Moob,
disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os
associados, que poderão participar e votar;

Nota II. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio
http://www.credirhodia.com.br.

Nota III.

Conforme determina a Resolução do CMN 4.434/15 em seu artigo 46, as

demonstrações contábeis do exercício de 2019 acompanhadas do respectivo parecer dos
auditores independentes estão à disposição dos associados na sede da cooperativa, bem como
através do site http://www.credirhodia.com.br.

Santo André, 26 de Junho de 2020.

Ezio Musetti Neto

Presidente

