EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL
OCB/ES - SINDICATO E ORGANIZAÇÃO DAS COOPERATIVAS BRASILEIRAS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
O Presidente Executivo da OCB/ES - Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do
Espírito Santo, inscrita no CNPJ/MF nº 27.060.433/0001-99, Inscrição Municipal n° 32384, Registro Sindical n°
MTE 46000.001306/94, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os(as) senhores(as)
Presidentes ou Delegados(as) de Cooperativas Singulares, Centrais e Federações, registradas e regulares, para
se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL, que se realizará através do site
www.assembleia.ocbes.coop.br, no dia 28 de abril de 2021 (quarta-feira), em primeira convocação às
15h00min, com presença de metade mais 01 (uma) dos representantes das cooperativas com direito a voto,
e em segunda e última convocação às 16 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) representantes de
cooperativa com direito a voto, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
1) Prestação de Contas da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração referente ao exercício de 2020,
compreendendo:
a) Relatório de Gestão;
b) Balanço Patrimonial;
c) Demonstração de Resultados;
d) Parecer da Auditoria Externa;
e) Parecer do Conselho Fiscal;
2) Destinação do Superávit (Sobras) do ano 2020.
3) Autorização para acompanhar e representar as Cooperativas do Espírito Santo, de todos os ramos e
atividades, em todas as atividades sindicais, incluindo Convenções e Acordos Coletivos, quer seja por categoria
econômica, por ramo ou individualmente;
4) Estipulação do índice de reajuste anual da Taxa de Manutenção Mensal;
5) Estipulação do índice de reajuste anual da Tabela da Contribuição Confederativa 2021;
6) Análise e aprovação do Plano de Trabalho e Orçamento de 2021;
7) Assuntos Gerais.
Nota 1: O total de cooperativas registradas nesta data é de 117 (cento e dezessete). Para efeito de “quórum”
de instalação, o número de cooperativas com direito a voto, nesta data, é de 74 (setenta e quatro).
Nota 2: No prazo máximo de 3 (três) dias úteis da publicação do presente edital, será encaminhada circular a
todas as cooperativas registradas, com as orientações e informações detalhadas desta Assembleia Geral
Ordinária, constando em anexo o modelo para Delegação exclusivo para Conselheiros de Administração ou
Diretores Eleitos na ausência do Presidente, cópia do presente Edital e informações adicionais.
Nota 3: Os documentos listados no item 01 da Ordem do Dia do presente Edital estarão disponíveis em banner
específico no site www.ocbes.coop.br, a partir de 09 de abril de 2021, bem como na sede da OCB/ES.
Nota 4: A assembleia ocorrerá através do Zoom Meetings, assim, solicitamos que todos os representantes de
cooperativa com direito a voto baixem o aplicativo no celular ou no computador de forma gratuita.
Vitória - ES, 09 de abril de 2021.
Pedro Scarpi Melhorim
Presidente Executivo da OCB/ES

