EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL 2020
O Sr. Paulo Roberto Wanderley Silva, Diretor Presidente da CREDJUST-Cooperativa de
Crédito Mútuo dos Integrantes da Justiça do Trabalho da 13ª Região – Ltda., no uso das atribuições
que lhe confere o Estatuto Social, convoca os cooperados, que nesta data são em número de 935
(novecentos e trinta e cinco), em condições de votar para se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária (AGO) digital com transmissão on-line, a realizar-se no dia 13 de Junho de 2020
(sábado) em plataforma eletrônica de transmissão, da Sede da CREDJUST-Cooperativa de
Crédito Mútuo dos Integrantes da Justiça do Trabalho da 13ª Região, situado na Avenida Almirante
Barroso, nº 600, Sala 006, Centro, João Pessoa – PB, 58.013-120 com acesso através do link:
http://assembleia.curia.coop com os seguintes horários: a 1ª convocação, às 07:00, com a
presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados; a 2ª convocação, às 08:00, com a presença de metade
mais um dos cooperados; 3ª e última convocação, às 09:00, com a presença de no mínimo 10 (dez)
cooperados. A assembleia irá deliberar sobre os seguintes assuntos:
ORDEM DA PAUTA DO DIA:
1- Prestação de contas exercício de 2019, compreendendo: demonstrações contábeis,
parecer do Conselho Fiscal e parecer da Auditoria Independente;
2- Destinação das sobras apuradas do exercício de 2019;
3- Aprovação do regulamento da atividade de auditoria interna 2020;
4- Fixação do valor dos honorários da diretoria e da cédula de presença dos membros da
Diretoria e dos membros do Conselho Fiscal;
Informações quanto ao acesso do ambiente digital da assembleia:

1- A plataforma digital de transmissão da assembleia poderá ser acessado a partir de
2-

3-

4-

5-

computador, notebook, celular ou tablet,desde que conectados à internet. A Credjust não
se responsabiliza por falhas de conexão à internet, transmissão e recepção do cooperado;
Para participar da Assembleia Geral Ordinária digital o cooperado interessado deverá
enviar cópia do documento de identificação (RG/CPF ou Carteira de Motorista), e-mail e
número do celular com DDD, a partir da publicação deste edital, com prazo máximo de
recebimento desse documento de idenfificação até 30 minutos antes do início da
assembleia do dia 13/06/2020 , para o seguinte endereço eletrônico:
ago2020@credjust.com.br para fins de prévio cadastro;
O cooperado deverá receber um e-mail de Confirmação de Cadastro do
remetente nao_responda@curia.coop que terá um link para cadastrar sua senha. Ao
terminar o cadastro, o cooperado será redirecionado para a página de visualização da
assembleia digital, de url http://assembleia.curia.coop para prévio conhecimento. O
acesso será mediante uso de login e senha pessoal e instransferível do cooperado, criados
a partir da finalização do cadastro para acesso a assembleia digital ;
Com o acesso no dia da assembleia digital, o cooperado poderá participar e assistir a
transmissão da assembleia e ter acesso a PAUTA. A votação da ordem da pauta do dia
ocorrerá após apresentação e discussão de cada item durante a assembleia, após o que
será aberta a votação do item correspondente em um tempo definido. Será informado um
código para cada item no ato da votação;
A documentação relacionada aos assuntos a serem deliberados na assembleia, que
compreendem: demonstrações contábeis, parecer da auditoria independente, parecer do
conselho fical e o regulamento da atividade de auditoria interna 2020 estarão disponíveis
no site da www.credjust.com.br, cujo link é: credjust.com.br/ago2020 , o acesso será
mediante uso de login e senha pessoal e instransferível do cooperado, diferente da do item
3, além disso, estará acessível durante todo evento, em tempo real.
João Pessoa, 26 de maio de 2020.

