
COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC 
SICOOB CREDICOCAPEC 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - DIGITAL 
ERRATA DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO  

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Credicocapec – Sicoob Credicocapec, CNPJ: 
67.096.909/0001-66, NIRE 35400022051, com sede na Avenida Wilson Sábio de Mello, nº 2.770 no uso das atribuições 
que lhe confere no Estatuto Social, publica a ERRATA do edital de convocação da Assembleia Geral publicado no Jornal 
O Estado de São Paulo edição de 46555, sendo que, no título onde se lê Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
deve constar apenas Assembleia Geral Ordinária, ratificando-se todas as demais informações e publicando nesta 
oportunidade o Edital de convocação retificado para a adequada realização da Assembleia Geral Ordinária. 

 
COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC 

SICOOB CREDICOCAPEC 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - DIGITAL 

 
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Credicocapec 
– Sicoob Credicocapec, CNPJ: 67.096.909/0001-66, NIRE 35400022051, com sede 
na Avenida Wilson Sábio de Mello, nº 2.770 no uso das atribuições que lhe confere no 
Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são de 5.924 (cinco mil 
novecentos e vinte e quatro) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária, a realizar-se por meio eletrônico, adotando-se o APP SICOOB MOOB 
como meio de participação e de deliberação, a ser realizada  no dia 19 de abril de 
2021, às 17 horas com acesso remoto de no mínimo 2/3 (dois terços) dos associados, 
em primeira convocação; às 18 horas com acesso remoto de metade mais um dos 
associados, em segunda convocação; às 19 horas com acesso remoto de no mínimo 
10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes 
assuntos: 
 

I. Ordem do dia: 
 

1. Prestação de contas dos Órgãos de Administração relativa ao exercício findo 
de 2020, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal compreendendo: 
Relatório de Gestão; Balanço; Relatório da Auditoria Independente e 
Demonstrativo das sobras apuradas;   

2. Destinação das sobras apuradas e a fórmula de cálculo; 
3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos 

membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros 
do Conselho Fiscal; 

4. Fixação do valor global para pagamento dos honorários e gratificações dos 
membros da Diretoria Executiva; 

5. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa.  
 

NOTA 1: Para participação na votação dos assuntos da ordem do dia, os associados 
deverão realizar o download do aplicativo SICOOB MOOOB, em seu celular 
(smartphone) ou tablet, disponível gratuitamente nas lojas Apple Store e Google Play, 
através do QR CODE ao lado. Após o download, deverá ser inserido o número da conta 
corrente e senha utilizada para acesso ao Sicoobnet (internet banking). O associado que já possuir o aplicativo SICOOB 
MOOB instalado, deve proceder com a atualização do mesmo utilizando também o QR CODE ao lado. 
 
NOTA 2: O aplicativo SICOOB MOOB, que será utilizado para as votações, atende aos requisitos de participação à 
distância por meio eletrônico, garantindo segurança, confiabilidade, transparência dos assuntos a serem tratados e o 
registro de presença dos associados. 

NOTA 3: A cooperativa contará com suporte on-line no e-mail assembleia@credicocapec.com.br para a instalação do 
aplicativo SICOOB MOOB. Recomenda-se aos associados efetuarem o download ou atualização do aplicativo 
previamente, evitando assim o acúmulo de dúvidas sobre o acesso, no momento da assembleia. 
 
NOTA 4: Os associados poderão esclarecer suas dúvidas de instalação do aplicativo e acesso ao APP SICOOB MOOB 
diretamente nos Postos de Atendimento – PA’s 
 
NOTA 5: Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio http://www.credicocapec.com.br 
  
 

Franca/SP, 07 de abril de 2021. 
 
 

Mauricio Miarelli 
Presidente do Conselho de Administração 
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