
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL DE 13 de 
Dezembro de 2022 da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Trabalhadores do 

Sistema Financeiro de Curitiba e Região – COOCREFI 
CNPJ: 06.942.423/0001-07 NIRE: 41400016170 

 
 
O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Trabalhadores do 
Sistema Financeiro de Curitiba e Região - COOCREFI, em cumprimento às disposições legais e 
estatutárias (Lei nº 5.764/1971 e art. 36 do Estatuto Social), convoca os associados para se 
reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL, a realizar-se no dia 13 de 
Dezembro de 2022, na sede da Cooperativa localizada Rua Desembargador Westphalen, nº 
637, Centro, Curitiba, Paraná, CEP. 80.010-110, às 17 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) 
dos associados, em primeira convocação; às 18 horas, com a presença de metade mais um dos 
associados, em segunda convocação; ou às 19 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) 
associados, em terceira convocação, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 
 
1) Aprovação da Política de Sucessão; 
2) Aprovação do Regulamento de Auditoria; 
3) Aprovação da Política de Cota Capital; 
4) Assuntos Gerais de interesse sociais, excluídos os enumerados no artigo 46 da Lei nº  5.764, 
de 16.12.71 e sem caráter decisório; 
 
Curitiba, PR, 02 de dezembro de 2022. 
 
  
NOTAS: 
 
1. Para efeitos legais e estatutários, declara-se que o número de associados da cooperativa, 

nesta data, é de 929 (novecentos e vinte e nove associados). 
 
2. Os associados poderão participar e votar a distância pelo link: 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEtdO6srTgrHtY-MTNjAwde4wAXfmP2LiO5 
 
3. Para participar da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária Digital, o associado deve 

solicitar sua participação até o dia 13/12/2022 as 12h00min, os quais deverão ser enviados 
para o seguinte protocolo eletrônico: coopcrefi@bancariosdecuritiba.org.br, podendo, ainda, 
requerer a solicitação em meio físico na sede da Cooperativa. 

 
4. O associado pode participar da assembleia desde que apresente a solicitação até 30 (trinta) 

minutos antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos, ainda que tenha deixado 
de enviá-los previamente. 

 
5. Os documentos referentes que embasam o debate e deliberação da ordem do dia estão 

disponíveis para visualização e download através do link a seguir: www.coopcrefi.com.br 
 

 
 
 
 

Carlos Alberto Kanak 
Diretor Presidente 
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