
 
 

C.E.C.M. DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA  
C.N.P.J: 74.248.949/0001-41 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA  

 
Em conformidade com o Estatuto Social, ficam convocados os 2.365, (dois mil  trezentos e sessenta 
e cinco), associados da CECM dos Servidores Municipais de São João da Boa Vista - 
CREDIVISTA, para reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se, no dia 16 de Abril 
de 2014, (Quarta Feira), na Rua Riachuelo, 444, 2º. andar – Centro – no auditório da  Escola 
Municipal de Ensino Profissionalizante Hugo Sarmento, (Escola de Comércio),  por ser este o local 
que pode comportar o número de associados referidos acima, em, primeira convocação às 15:30 
horas com a presença mínima de 2/3 (dois terços) do número de associados. Não havendo em 
primeira convocação quorum suficiente será realizada em segunda convocação no mesmo dia e 
local às 16:30 horas com a presença de metade mais um do número de associados. Não havendo em 
segunda convocação quorum suficiente, será realizada em terceira e última convocação no mesmo 
dia e local às 17:30 horas com número mínimo de 10 (dez) associados, para discutirem e 
deliberarem sobre a seguinte: 
      

ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 
 

A) Aprovação das Contas, relativas ao exercício de 2013, compreendendo: Relatório de 
Gestão, Demonstração de Resultados e Balanço Patrimonial do 1º e 2º Semestres e do 
Exercício e Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes; 

 
B) Eleição  dos   membros   do Conselho Fiscal  com  mandato  até  a  A.G.O. 
      (Assembléia Geral Ordinária) de 2017; 

 
C) Destinação das Sobras Líquidas apuradas no exercício de 2013; 

 
 

Obs. Interessados em fazer parte do Conselho Fiscal deverão procurar a sede da 
Cooperativa para se interar das vagas disponíveis e condições básicas para o cargo, até o 
dia 11/04/2014, no horário de expediente Bancário, até as (15:00 horas).  

 
 

São João da Boa Vista-SP, 02 de Abril de 2014. 
 
 
 

Francisco Antonio Tramonte 
PRESIDENTE 


