DELIBERAÇÕES
ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA 2021

No dia 27 de fevereiro de 2021, os delegados e dirigentes do Sicoob
Credijustra reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, para tratar de
assuntos importantes e de interesse do quadro social, como seguem:
1. Prestação de Contas do Exercício Social de 2020.
Aprovada a prestação de contas do Sicoob Credijustra.
2. Eleição de membro Suplente do Conselho Fiscal.
Eleito o Sr. Sidon de Sousa Costa para o cargo de Conselheiro Fiscal Suplente com mandato até
a posse dos eleitos da AGO 2022.
3. Destinação e forma de distribuição das sobras apuradas do exercício 2020.
As Sobras Líquidas apresentadas à Assembleia para rateio foram de R$ 4.545.294,77 (quatro
milhões, quinhentos e quarenta e cinco mil, duzentos e noventa e quatro reais e setenta e sete
centavos). A Assembleia aprovou a distribuição das sobras líquidas entre os Cooperados, sendo
95% do valor na seguinte proporção: 46,483% (quarenta e seis inteiros e quatrocentos e oitenta
e três centésimos por cento) para TOMADORES (juros de empréstimos pagos em dia) e 53,517%
(cinquenta e três inteiros e quinhentos e dezessete centésimos por cento) para DEPOSITANTES
(saldo médio de depósito a prazo e de depósito à vista), e os 5% restantes serão rateados
conforme participação nas receitas de prestação de serviço (cartão de crédito, consórcio e
seguro) utilizados. As sobras serão depositadas em conta corrente.
4. Destinações estatutárias para 2021 (FATES e Fundo de Reserva).
A Assembleia decidiu que das sobras brutas apuradas no exercício de 2021, serão destinados
45% (quarenta e cinco por cento) para o Fundo de Reserva e 5% (cinco por cento) para o Fundo
de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES.
5. Fixação da Cédula de Presença dos membros do Conselho de Administração e Fiscal e da
gratiﬁcação do Presidente do Conselho de Administração.
Aprovados, pela Assembleia, o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para a cédula
de presença dos Conselheiros de Administração e Fiscal e o valor de R$ 12.500,00 (doze mil e
quinhentos reais) para a gratiﬁcação do Presidente do Conselho de Administração.
6. Fixação do valor global para pagamento das verbas de representação dos membros da
Diretoria Executiva.
Aprovado, pela Assembleia, o valor global de R$ 99.281,67 (noventa e nove mil, duzentos e
oitenta e um reais e sessenta e sete centavos) para pagamento das verbas dos membros da
Diretoria Executiva.

