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Barra Bonita (SP), 09 de outubro 2020. 
 
 
CIRCULAR BARRACRED COSAN 04/2020 

 
 
Aos Delegados Seccionais: 
 
 
Para seu conhecimento, informamos que estaremos publicando no dia 10/10/2020, no 
jornal “O DIA”, que circula nesta cidade e em toda região, o Edital de Convocação da 
Assembleia Geral Extraordinária de forma Digital, nos termos que se seguem: 

 

“EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - DIGITAL 

 
O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos 

Funcionários do Grupo Cosan – Barracred Cosan, convoca os seus 24 (vinte e quatro) delegados em 

condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, de forma Digital, que será 

realizada no dia 23 de outubro de 2020, obedecendo os seguintes horários e “quorum” para sua 

instalação, cumprindo o que determina o Estatuto Social: 01) em primeira convocação, às 7:00 (sete) 

horas, com 2/3 (dois terços) do total de delegados acima indicados; 02) em segunda convocação, às 

8:00 (oito) horas, com a presença de metade e mais um do total de delegados acima indicados; e, 03) 
em terceira e última convocação, às 09 (nove) horas, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, 

para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 

 

a) - deliberar sobre proposta do Conselho de Administração, relativa a ampliação das condições 

de associados aos: empregados, prestadores de serviços, fornecedores de matéria prima e/ou 

insumos do setor sucroalcooleiro e das empresas parceiras da cooperativa, bem como àquelas 

que venham estabelecer parceria ou queira estender os benefícios aos seus empregados. 

 

b) - reformar parcialmente o estatuto social com a alteração do “inciso III” do Artigo 1º e o 

“caput” do Artigo 3º se aprovado o item “a” acima; e 

 

c) - consolidar o estatuto social, se aprovado os itens “a” e “b” acima. 

 

A Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL por meio do aplicativo ZOOM, o qual será 

disponibilizado para todos os delegados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações 

podem ser obtidas detalhadamente no sítio http://www.barracred.com.br.  

 

A Administração da Cooperativa enviará um link para que todos os delegados possam se conectar à 

assembleia”. 

 

Contamos com a sua presença 
  
 

LUÍS CARLOS VEGUIN 
Presidente do Conselho de Administração 


