DIVULGAÇÃO DAS DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA
Foi realizado no dia 25/03/2021, com início às 09:00 e término as 11:30 horas no
Auditório da Cooperativa, a Assembleia Geral Ordinária de forma digital.
Participaram através do aplicativo MOOB, 167 delegados e 17 associados.
Os assuntos deliberados na AGO foram: Prestação de contas do exercício
encerrado em 31/12/2020, com todos os esclarecimentos sobre as
demonstrações financeiras do exercício 2020, envolvendo o relatório da gestão,
os balanços do primeiro e segundo semestres, as demonstrações de sobras, o
parecer do conselho fiscal e o relatório de auditoria independente, a presente
prestação de contas foi submetida à Assembleia, sendo aprovada por sua
maioria, sendo 146 (quarenta e seis) votos a favor e 21 (vinte e uma) abstenção.
Durante a prestação de contas, presidiu “ad hoc” a Assembleia, o Sr. Milton
Kerbes, que convidou, o Sr. Neri Frozza, para secretariar os trabalhos.
Após a prestação de contas foi realizada a Destinação das sobras apuradas,
aprovadas pela sua maioria sendo 149(cento e quarenta e nove) votos a favor,
01 (um) voto contra, e 17 (dezessete) abstenções, com a seguinte proposta para
distribuição dos R$ 6.890.478,28 (seis milhões, oitocentos e noventa mil,
quatrocentos e setenta e oito reais e vinte e oito centavos), equivalente às sobras
líquidas a disposição da assembleia: R$ 2.411.667,40 (dois milhões,
quatrocentos e onze mil, seiscentos e sessenta e sete reais, quarenta centavos),
será distribuído em forma de crédito na conta corrente e R$ 4.478.810,88 (quatro
milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, oitocentos e dez reais, oitenta e oito
centavos) será integralizado ao capital social. Assembleia aprovou a seguinte
fórmula para ratear as sobras líquidas do exercício de 2020 (dois mil e vinte):
30% (trinta) por cento das sobras líquidas para os associados que mantiveram
saldos médios na conta corrente, 30% (trinta) por cento para os associados que
mantiveram saldos médios nas aplicações em RDC, LCA e LCI e 40% (quarenta)
por cento para os associados que pagaram juros e correção monetária das
operações de crédito adimplentes contraídas na Cooperativa.
Eleição dos Componentes do Conselho Fiscal com mandato até AGO de 2023.
Foram eleitos pela maioria, sendo 143 (cento e quarenta e três) votos a favor, e
24 (vinte e quatro) abstenções os membros do Conselho Fiscal, cuja composição
é a seguinte: Conselheiros(a) Fiscais Efetivos: Marilene Spier Veiverberg, Gilmar
Bassani, João Carlos Bilibio. Conselheiros Fiscais Suplentes: Hilário Kottwitz,
Lino Afonso Kliemann, Vilmar Potrich.

Mandato: Os membros eleitos para o Conselho Fiscal exercerão mandato de 2
(dois) anos, até a Assembleia Geral Ordinária de 2023 (dois mil e vinte e três),
permanecendo nos cargos até a posse de seus substitutos.
A apresentação completa dos itens deliberados nas assembleias está nesta
mesma seção com a descrição AGO 2021 Sicoob Creditaipu.
A ata da assembleia está à disposição para leitura dos associados na sede da
Cooperativa.
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