EDITAL DE CONVOCAÇÃO/ADIAMENTO
ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária da Cooperativa de Crédito de Livre
Admissão de São Roque de Minas LTDA – Sicoob Saromcredi situada na Rua 15 de
Novembro nº 31, bairro Centro, na cidade de São Roque de Minas estado de Minas
Gerais, CEP: 37.928-000; CNPJ: 66.402.207/0001-09 – NIRE: 31 4 00005595.
O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre
Admissão de São Roque de Minas Ltda. – Sicoob Saromcredi, com 29.160 (vinte e
nove mil, cento e sessenta), associados na data desta publicação, no uso de suas
atribuições estatutárias, informa que em razão dos decretos oficiais dos órgãos
executivos e de saúde pública que classificam o Município de São Roque de Minas –
Minas Gerais, na “ONDA ROXA”, decreto e seguindo estritamente as orientações pela
não realização de reuniões ou eventos que possam gerar aglomeração de pessoas,
como medida de prevenção à infecção pelo COVID-19 (Coronavírus) e sua
disseminação, por responsabilidade social e buscando manter os valores éticos do
cooperativismo as Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária convocadas para 26
de Março de 2021 conforme Edital de Convocação publicado em 23 de Fevereiro de
2021, não serão realizadas na data mencionada e ficam ADIADAS para realização
no dia 09 de Abril de 2021. Assim sendo, o Presidente do Conselho de
Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de São Roque de Minas
Ltda. – Sicoob Saromcredi convoca os associados desta cooperativa em pleno gozo
de seus direitos sociais, para a Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária a serem
realizadas no dia 09 de Abril de 2021, à Rua 15 de Novembro, 31, Centro, anfiteatro
do SICOOB SAROMCREDI, sito na cidade de São Roque de Minas (MG), em primeira
convocação às 17h00, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de
associados. Caso não haja número legal para instalação, ficam desde já convocados
para a segunda convocação, às 18h00, no mesmo dia e local, com a presença de
metade mais 01 (um) do número total dos associados. Persistindo a falta de “Quorum
Legal” a Assembleia realizar-se-á no mesmo dia e local, em terceira e última
convocação às 19h00, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, a fim de
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Assembleia Geral Extraordinária: a)
Reforma Geral do Estatuto Social, Artigo 1° ao artigo 92; b) Outros assuntos de
interesse geral da sociedade sem caráter deliberativo. Assembleia Geral Ordinária:
a) Leitura para discussão e julgamento do Relatório do Conselho de Administração,
Parecer do Conselho Fiscal, Balanço Geral, Demonstração do Resultado e demais
contas do exercício encerrado em 31/12/2020; b) Destinação do resultado do exercício
de 2020; c) Uso e aplicação do F.A.T.E.S; d) Fixação de honorários para Presidente
do Conselho de Administração e de Cédula de presença para os Conselhos de
Administração e Fiscal; e) Fixação do valor global para pagamento dos honorários e
das gratificações dos membros da Diretoria Executiva; f) Eleição dos membros do
Conselho Fiscal; g) Outros assuntos de interesse geral da sociedade sem caráter
deliberativo.
OBSERVAÇÃO: 1) Os prazos e atos já realizados relativos ao processo eleitoral
permanecem inalterados; 2) A inscrição de chapas para eleição dos membros do
Conselho Fiscal foi realizada até às 16h00min do dia 02 de março de 2021; 3) Houve a
inscrição de apenas 1 (uma) chapa para o Conselho Fiscal, divulgada conforme
previsto no Regulamento Eleitoral.
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de São Roque de Minas Ltda. SICOOB
SAROMCREDI, São Roque de Minas (MG), 22 de Março de 2021. JOÃO CARLOS
LEITE – Presidente
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