
COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL CAZOLA – SICOOB CREDICAZOLA - EM 
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

 
 

EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA 

 
 

 O Liquidante da Cooperativa de Crédito Rural Cazola – Sicoob 
Credicazola – Em Liquidação Extrajudicial, CNPJ 00.315.406/0001-63, NIRE nº 
35400035323, no uso das suas atribuições legais, e com base no art. 50 da Lei 
6.024/1974, CONVOCA os associados, em número de 2583 (dois mil, quinhentos e 
oitenta e três), em pleno gozo dos direitos sociais, para a ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 25 de setembro de 2019, na Rua 
Paschoal Micali, 2999, Centro, Lucélia/SP, CEP 17780-000, às 09:00 (nove horas), 
em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 
10:00 (dez horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um 
dos associados; ou em terceira e última convocação, às 11:00 (onze horas) com a 
presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: 
 

1.  Considerando as deliberações da assembleia de credores realizada no 
dia 05 de setembro de 2019, que aprovou, com as condições ali descritas, 
o plano de pagamento apresentado, APROVAR, visando possibilitar a 
transformação do processo para liquidação ordinária, nos termos 
estabelecidos pelo artigo 19 da Lei 6024/74: (I) a forma de processamento 
da liquidação; (II) a designação de nova denominação social da 
cooperativa; (IV) a nomeação do liquidante ordinário; (IV) a nomeação do 
conselho fiscal; (V) os compromissos e obrigações para o pagamento de 
todos os credores, inclusive os eventuais supervenientes, mesmo após a 
transformação do regime especial, e para prestar as informações que 
forem solicitadas, a qualquer tempo, pelo Banco Central do Brasil e 
demais órgãos de fiscalização e de manter os arquivos por 20 anos; (VI) 
demais providencias necessárias para a instalação do processo de 
liquidação ordinária. 
     
 

2. Assuntos gerais. 
 
 

 
Lucélia, 11 de setembro de 2019. 

 
 
 

 Liquidante 


