DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL 2020
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
1) Deliberar sobre a reforma do Estatuto Social do SICOOB CREDIVERDE sem alteração do objeto social; 2)
Deliberar sobre a reforma do Regimento Eleitoral do Sicoob Crediverde; 3) Assuntos Gerais de interesse da
sociedade.
Neste item foi apresentada e colocada em votação a proposta de manter o Estatuto Social e Regimento
Eleitoral da cooperativa sem alterações devido ao novo modelo de Assembleia e com necessidade de ocorrer
no menor tempo possível.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
1) Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal,
compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício encerrado em 31/12/2019; c) parecer do
Serviço de Auditoria emitido pelo CNAC; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em
31/12/2019:
Após a apresentação deste item pela contadora e Supervisora Contábil da Gerência de Serviços Centralizados
- GESEC do Sicoob Central Crediminas; e da leitura do parecer do Conselho Fiscal pelo coordenador, foi
colocado em votação a aprovação do balanço do exercício de 2019.

2) Destinação das sobras líquidas apuradas relativas ao exercício de 2019;
Neste item foi apresentado o demonstrativo das sobras líquidas apuradas no exercício de 2019, os valores
destinados aos fundos estatutários e sobras a disposição da Assembleia. Em seguida foi colocado em votação
a destinação das sobras líquidas na conta capital dos cooperados.

3) Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas com
base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor
das quotas-partes integralizadas:

Quanto à fórmula de cálculo para realizar a distribuição das sobras, a proposta apresentada foi distribuir
com base nas operações de cada cooperado, sendo 50% das sobras proporcional ao depósito e 50% das
sobras proporcional às operações de crédito.

4) Eleição dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e Comissões Originária e Recursal
da Cooperativa:
Foi apresentado nominalmente e simultaneamente mostrado a foto de todos candidatos inscritos em cada
uma das eleições. Como houve inscrição de uma única chapa a eleição se deu por ACLAMAÇÃO dos presentes
e por registro no botão ao lado da foto do representante da chapa por aqueles que acompanharam a
Assembleia através do Sicoob MOOB. Resultado a seguir:

ELEIÇÃO MEMBROS CONSELHO ADMINISTRAÇÃO

Representante da chapa

ELEIÇÃO MEMBROS CONSELHO FISCAL

Representante da chapa

ELEIÇÃO COM. ELEITORAL ORIGINÁRIA/RECURSAL

Representante da chapa

5) Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de
Administração, do Conselho Fiscal e Comissão Originária e do valor global para pagamento dos honorários,
gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
Foi apresentado os honorários, o valor das cédulas de presença e as gratificações, para os integrantes do
Conselho de Administração, da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e da Comissão Originária. Colocou-se
em votação a “Manutenção dos honorários e cédulas de presença, observando o mesmo índice adotado aos
empregados com base na Convenção Coletiva.” Resultado a seguir:

LEGENDA:
Votos Digitais: votos computados dos cooperados que acompanharam pelo app Sicoob Moob.
Votos Manuais: votos computados dos cooperados de forma presencial.

