EDITAL DE CONVOCAÇÃO
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ALTO E MÉDIO JEQUITINHONHA LTDA. – SICOOB
CREDIJEQUITINHONHA – RUA SÃO VICENTE, 63 – CENTRO – CAPELINHA – MINAS GERAIS. CNPJ MF.:
71.243.034/0001-55 – NIRE 3140000690-7 - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEM BLEIA
GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
O Presidente do Conselho de Administraçã o da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ALTO
E MÉDIO JEQUITINHONHA LTDA – SICOOB CREDIJEQUITINHONHA, no uso das atribuiçõ es que lhe confere o
Estatuto Social, CONVOCA os delegados desta Cooperativa, que nesta sã o em nú mero de 70 (setenta), em pleno
gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA, a ser
realizada no dia 14 de Março de 2018, na Rua Capitã o Domingos Pimenta, nº 139 – Centro – na cidade de
Capelinha/MG à s 18:00 horas em primeira convocaçã o, com a presença de, no mın
́ imo, 2/3 (dois terços) do
nú mero de delegados, à s 19:00 horas em segunda convocaçã o, com a presença de metade mais um dos
delegados; ou em terceira e ú ltima convocaçã o à s 20:00 horas com a presença de, no mın
́ imo, 10 (dez)
delegados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1.
Prestaçã o de contas dos ó rgã os de administraçã o, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal,
compreendendo: a) relató rio da gestã o; b) balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do
exercıćio social de 2017; c) relató rio da auditoria externa – Bauer Auditores Associados; d) demonstrativo das
sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insu iciê ncia das contribuiçõ es para cobertura das despesas da
Cooperativa no exercıćio de 2017; 2. Destinaçã o das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos
obrigató rios, ou rateio das perdas veri icadas, com a possibilidade de compensar, por meio de sobras dos
exercıćios seguintes o saldo remanescente das perdas veri icadas no exercı́cio indo; 3. Estabelecimento da
fó rmula de cá lculo a ser aplicada na distribuiçã o de sobras e no rateio de perdas, com base nas operaçõ es de
cada associado realizadas ou mantidas durante o exercıćio, excetuando-se o valor das quotas-partes
integralizadas; 4. Eleiçã o dos membros do Conselho de Administraçã o e do Conselho Fiscal da Cooperativa; 5.
Assuntos diversos de interesse social. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1. Reforma geral do Estatuto
Social do SICOOB CREDIJEQUITINHONHA, sem alteraçã o do objeto social, com alteraçã o de endereço da sede
social dentro do mesmo municı́pio (art. 1º ao 101); 2. Aprovaçã o da Polıt́ica Institucional de Controles Internos
e Conformidade; 3. Assuntos gerais de interesse social.
OBS.: 1. A presente Assembleia Geral Ordiná ria e Extraordiná ria realizar-se-á em local diverso da sede social,
por absoluta falta de espaço fı́sico nesta CREDI. 2. A eleiçã o realizar-se-á Rua Capitã o Domingos Pimenta, nº
139 – Centro – na cidade de Capelinha/MG, no dia 14/03/2018 com inı́cio à s 21:00 (vinte e uma) horas e terá a
duraçã o má xima de 4 (Quatro) horas ininterruptas, podendo ser encerrada num prazo menor, desde que todos
os delegados com direito a voto presentes na ila para assinatura da lista de votaçã o e na ila para votaçã o,
tenham votado. O prazo para registro das chapas será de 05 (cinco) dias ú teis contados da publicaçã o deste
edital, ou seja, do dia 15/02/2018 ao dia 21/02/2018; o registro da chapa será feito na Cooperativa, junto ao
Diretor Administrativo do SICOOB CREDIJEQUITINHONHA ou junto à pessoa por ele designada, em dias ú teis,
no horá rio de 10h00min (dez) horas à s 15h00min (quinze) horas. Em caso de empate entre as chapas
concorrentes à eleiçã o, será vencedora a chapa cuja soma do tempo de associaçã o dos seus membros ao
SICOOB CREDIJEQUITINHONHA seja maior.
Capelinha/MG, 14 de Fevereiro de 2018.

IESSER CUNHA LÁUAR
Presidente do Conselho de Administraçã o

