
 

 

COOPERATIVA CENTRAL DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO – SICOOB UNIMAIS - 

CNPJ Nº 73.085.573/0001-39 - NIRE Nº 354.000.239-37 – OCB Nº 1077. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  

O Presidente da Cooperativa Central de Economia e Crédito Mútuo – Sicoob UniMais, no uso 

das atribuições que lhe confere o artigo 39 do Estatuto Social, convoca as filiadas, que nesta 

data são em número de 03 (Três) em condições de votar, para reunirem-se em Assembleia 

Geral Ordinária DIGITAL à realizar-se no dia 27 de julho de 2020, às 14h00, com a presença 

de 2/3 (dois terços) das filiadas, em primeira convocação, às 15h00, com a presença de ½ 

(metade) mais 01 (uma) das filiadas, em segunda convocação ou às 16h00, com a presença 

de no mínimo 03 (Três) das filiadas, em terceira e última convocação, para deliberarem sobre 

os seguintes assuntos na Ordem do Dia: 

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho 

Fiscal, compreendendo: 

a) relatório da gestão; 

b) balanço; 

c) relatório da auditoria externa; 

d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência 

de contribuições para cobertura de despesas da Central. 

2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou 

rateio das perdas verificadas. 

3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do 

Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e do valor global para pagamento dos 

honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva. 

4. Eleição dos membros do Conselho de Administração e Fiscal da Central. 

 

Observações: A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma DIGITAL, por meio do 

aplicativo  Zoom. Os documentos pertinentes às matérias a serem deliberadas nesta AGO 

encontram-se à disposição, na sede da Central Sicoob UniMais e serão disponibilizados aos 



 

 

associados, por meio de correspondência e-mail, juntamente com o acesso para participação 

e votação digital. 

 

 

 

São Paulo, 13 de julho de 2020. 

 

Dr. Felipe Magalhães Bastos 

Presidente do Conselho de Administração 

 


