DELIBERAÇÕES
ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA 2020

                                                             
                                                               
                      
                                  
Foi aprovada a prestação das contas do Sicoob Credijustra.
                                   
Foram eleitos para os cargos de Conselheiros de Administração, com mandato até a posse dos eleitos
na AGO de 2023: Antônio de Almeida Baião, Deise Alexandra Koerber Albino, Dênys Valério de
Vasconcelos, Edilson Franklin de Medeiros, José Carlos Farias, João Vasconcelos Carvalho
(vice-presidente), Marcia Elena Dutra Pereira, Miltoniel Narciso Sobral Santos, Newton José Cunha Brum
(presidente), Sérgio De Sousa Cordeiro (secretário), como titulares e; Cláudia Nassif Jaber e Daniel Braga
de Lima, como Suplentes.
                          
Foram eleitos para Conselheiros Fiscais Titulares e Suplentes para o biênio 2020/2022, com mandato
até a posse dos eleitos na AGO de 2022: Nilson José Gomes Barros, Marcos Wagner Mainieri e Rafael
Simões Espirito Santos, como titulares e; Rogério Wanderley Galhardi, Joanis Simões de Lima e Thiago
Rodrigues Reis, como suplentes.
                                                     
As Sobras Líquidas apresentadas à Assembleia para rateio foram de R$ 3.178.091,81 (três milhões, cento
e setenta e oito mil, noventa e um reais e oitenta e um centavos). Os Delegados deliberaram, por
maioria, pelo rateio e distribuição das sobras líquidas entre os Cooperados, sendo 95% do valor na
seguinte proporção: 50,74% (cinquenta inteiros e setenta e quatro centésimos por cento) para
TOMADORES (juros de empréstimos pagos em dia) e 49,26% (quarenta e nove inteiros e vinte e seis
centésimos por cento) para DEPOSITANTES (saldo médio de depósito a prazo e de depósito à vista) a ser
depositado em conta corrente, e os 5% restantes serão rateados conforme as receitas de prestação de
serviço (cartão de crédito, consórcio e seguro) utilizados.
                                                 
Os Delegados decidiram, por maioria, que, das sobras brutas apuradas no exercício de 2020, serão
destinados 45% (quarenta e cinco por cento) para o Fundo de Reserva e 5% (seis por cento) para o
Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES.

