
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL CAZOLA – SICOOB CREDICAZOLA – EM 

LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES  

O Liquidante da Cooperativa de Crédito Rural Cazola – Sicoob Credicazola - Em 
Liquidação Extrajudicial, convoca, nos termos do artigo 50 da Lei nº 6.024, de 13 de março de 
1974, os Credores Habilitados (Credores) no Quadro Geral de Credores (QGC) para Assembleia 
Geral de Credores (AGC), a ser realizada na Rua Paschoal Micali, 2999, Centro, Lucélia/SP, CEP 
17780-000, no dia 5 de setembro de 2019, com credenciamento das 12:00h às 14:00h, e 
instalação às 14:00h em primeira convocação com a presença de Credores titulares de mais da 
metade dos créditos de cada classe de credores prevista no artigo 41 da Lei nº 11.101, de 9 de 
fevereiro de 2005, computados proporcionalmente pelo valor habilitado no QGC. Caso não haja 
quórum suficiente, ficam desde já convocados os credores para a realização, em segunda 
convocação, no mesmo local e hora, no dia 10 de setembro de 2019, quando será instalada a 
AGC com a presença de qualquer número de Credores presentes. A AGC é convocada para que 
os Credores, considerando o artigo 19, inciso I, § 3º da Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974, 
deliberem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Apreciação e deliberação do plano de pagamento e 
o respectivo pedido dos Credores para o levantamento do regime de liquidação extrajudicial pela 
convolação em liquidação ordinária, em consonância com o previsto no artigo 19, inciso I, letra 
d, da Lei nº 6.024, de 13 de março de 1974, com nova redação dada pela Lei nº 13.506, de 13 de 
novembro de 2017; e 2) Encaminhamento da Ata da AGC ao Banco Central do Brasil para decisão. 
Os Credores legitimados a votar que desejarem se fazer representar por procuradores, conforme 
disposto no § 4º, artigo 37 da Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, deverão entregar 
documento hábil que comprove seus poderes de representação. 

 
Lucélia, 21 de agosto de 2019. 

 
EDISON BENEDITO ALEXANDRE 

Liquidante 


