
 

 

 
 

Deliberações da AGO e AGE de 2020 do Sicoob Credicocapec  
realizada online no dia 30/06/2020 às 19h. 

 
 

Considerando o atual cenário que estamos vivenciando, nos vimos obrigados a cumprir as regras de 
distanciamento social. Diante disso, no dia 30 de junho de 2020, às 19 horas (última convocação), foi 
realizada pela primeira vez na história da Cooperativa, nossa Assembleia Geral Ordinária (AGO) e 
Extraordinária (AGE) de forma 100% digital, usando da tecnologia a serviço do Cooperativismo, 
transmitindo a Assembleia pelos canais digitais da cooperativa no Youtube e Facebook e com o registro 
das votações dos associados através do aplicativo Sicoob Moob. 
Na Assembleia Geral Ordinária tivemos a participação de 325 cooperados votando e contribuindo para 
o andamento da cooperativa, sendo deliberado o seguinte:  

 Foi aprovado pela maioria dos cooperados as contas do exercício de 2019; 

 Das sobras liquidas do exercício de 2019 no valor total de R$ 1.055.833,76, foi aprovado pela 

maioria dos cooperados a destinação de 50% (R$ 527.916,88) para o capital social dos associados 

e 50% (R$ 527.916,88) para o Fundo de Reserva Legal da Cooperativa; 

 Foi aprovado pela maioria de votos dos associados que as cédulas de presença dos conselheiros 

administrativos e fiscais permaneçam com o mesmo valor aprovado pela assembleia anterior, sem 

reajuste. 

 Foi aprovado pela maioria de votos dos associados que o valor global anual para pagamento dos 

honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva permaneçam o mesmo valor 

aprovado pela assembleia anterior, sem reajuste. 

 Foram eleitos os seguintes cooperados para conselheiros fiscais efetivos com mandato de 3 anos: 

 Juscelino Amâncio de Castro, com 163 votos. 

 Murilo Rodrigues da Silva, com 144 votos. 

 Zita Cintra Toledo, com 127 votos. 

 Foram eleitos os seguintes cooperados para conselheiros fiscais suplentes com mandato de 3 anos: 

 Juscelino Batista Borges, com 109 votos. 

 João Francisco de Souza, com 108 votos. 

 Célio Garcia Neves, com 100 votos. 

Destacando que, a posse dos conselheiros efetivos dependerá da homologação do Banco Central do 
Brasil. 
Realizamos na mesma data após a AGO, uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) onde tivemos 
a participação de 202 cooperados. A AGE foi realizada para reformar o Estatuto Social, alterando a 
redação do Artigo 1º inciso I, devido a alteração do endereço da sede, pois está programado para 
este ano as mudanças de instalações. Adicionalmente, foi proposta a renumeração dos artigos 66 à 
94, renumeração do artigo 77 para 74, alterando a redação do Inciso I do referido artigo e 
renumeração do artigo 94 para 89, alterando a redação do referido artigo.  
Após colocada em votação, as mudanças citadas acima foram aprovadas por mais de 2/3 (dois 
terços) dos associados presentes. 
Finalizando a AGE, foi realizado um sorteio de um celular Samsung S9 para aqueles cooperados que 
participaram de todas as votações, sendo a ganhadora a Sra. Alita de Souza Garcia, cooperada do 
Posto de Atendimento de Claraval/MG. 
 

 


