
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

civia.coop.br

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito da Região do Contestado – CIVIA, no uso das 
atribuições que lhe confere o art. 46 do Regimento Interno e o art. 6º do Regulamento de Organização dos Grupos de 
Cooperados da Cooperativa, convoca os associados que nesta data, para efeito de “quórum”, somam 38.570 (trinta e 
oito mil, quinhentos e setenta) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia de Grupo de Cooperados no 
período de 10/03/2020 a 03/04/2020, a serem realizadas nos locais e horários especificados no site da Cooperativa 
(www.civia.coop.br), em primeira convocação, com o mínimo de 2/3 (dois terços) de seus cooperados, em segunda 
convocação, com o mínimo de metade mais um de seus cooperados, em terceira e última convocação, com a 
presença de no mínimo 10 (dez) cooperados. Cada cooperado está convocado para participar da Assembleia 
correspondente ao seu Posto de Atendimento. 

A primeira Assembleia de Grupo de Cooperados será realizada pelo Posto de Atendimento de Corupá, na 
Sociedade Hansa Humbold, localizada na Rua Roberto Seidel, nº 1.551, Bairro Seminário, em Corupá/SC, 
no dia 10/03/2020, às 19 horas, em terceira convocação.

Os associados deliberarão sobre os seguintes assuntos que compõem a ordem do dia da Assembleia de Grupo de 
Cooperados:

a. Apresentação e deliberação do Relatório do Conselho de Administração e demais documentos relativos à 
prestação de contas do exercício de 2019;
b. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2019;
c. Apresentação e deliberação do plano de trabalho para 2020;
d. Deliberação sobre o plano de utilização do FATES para 2020;
e. Fixação dos honorários, das gratificações e da cédula de presença do Conselho de Administração;
f. Fixação da cédula de presença do Conselho Fiscal;
g. Política de Conformidade (Compliance) do Sistema Ailos;
h. Política de Governança Cooperativa do Sistema Ailos;
i. Eleição dos Delegados Efetivos e Suplentes, para fins de representação dos Cooperados dos respectivos Grupos 
na Assembleia Geral da Cooperativa, conforme o art. 33 do Estatuto Social;
j. Assuntos gerais de interesse da Cooperativa. 

Obs. 1: As Assembleias de Grupos de Cooperados não serão realizadas na sede social por falta de espaço para 
acomodação dos cooperados.
Obs. 2: As demonstrações contábeis do exercício findo estão disponíveis na sede da cooperativa e serão divulgadas 
no endereço eletrônico http://www.civia.coop.br até o dia 28/02/2020. Tais demonstrações estarão igualmente 
disponíveis no dia do evento assemblear.

São Bento do Sul/SC, 11 de fevereiro de 2020.
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