CREDJUST

DIVULGAÇÃO DO RESULTADO ASSEMBLEAR 2021
A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Digital da CREDJUST foi realizada
aos 17 (dezessete) dias do mês de abril de 2021, às 09h00 (nove horas), na sua sede
social, localizada a Avenida Almirante Barroso, 600 – Centro, João Pessoa – PB. O
Edital de Convocação foi publicado com antecedência mínima legal/estatutária e
amplamente divulgado através de: (i) envio aos associados por e-mails e redes sociais;
(ii) afixado nas dependências da Cooperativa; e (iii) publicação no Jornal a União, da
cidade de João Pessoa/PB, em 07/04/2021.
I.

Em Assembleia Geral Ordinária foram apresentados os seguintes itens de
pauta:
1. Prestação de contas do exercício de 2020,
compreendendo: o Relatório da Gestão,
Demonstrações
Contábeis,
Parecer
do
Conselho Fiscal e Parecer da Auditoria
Independente;
2. Destinação

das sobras
exercício de 2020;

apuradas

do

APROVADA
APROVADA a distribuição
das sobras líquidas, a critério
de cada associado, que
deverá solicitar a cooperativa
no prazo de 30 dias
(17/04/2021 a 17/05/2021).

3. Aprovação do regulamento da Auditoria
Interna, nos termos do Art. 15 da Resolução
4.879/20;
4. Fixação do valor global dos honorários da
diretoria e da cédula de presença dos
membros da Diretoria e dos membros do
Conselho Fiscal;
II.

APROVADA.
APROVADO o aumento de
honorários para 2,5 salários
mínimos e cédula de
presença para R$ 500,00.

Em Assembleia Geral Extraordinária foi apresentado o seguinte item de pauta:
1. Reforma do Estatuto Social, os artigos alterados
são: § 1º do Art. 14; Inclusão § 4º do Art. 14;
Alteração do § 4º do Art. 17 e Alteração do inc.
XI do Art. 47.

APROVADO

A diretoria da CREDJUST está à disposição dos associados para esclarecimentos
referentes aos assuntos tratados na pauta das assembleias realizadas.
João Pessoa/PB, 19 de abril de 2021.

Paulo Roberto Wanderley Silva
Diretor Presidente
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