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EDITAL DE 1ª e 2ª CONVOCAÇÃO
PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo presente edital, ﬁcam convocados todos os senhores
associados da ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE
CANA DE GUARIBA – SOCICANA, para nos termos do artigo
32 do Estatuto Social, participarem da ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada aos 19 (dezenove) dias do
mês de março de 2019, às 14h30 em primeira (1ª) convocação e às 15h30 em segunda (2ª) e última convocação, na
sede social da SOCICANA, sito à rua José Mazzi, nº 1.450, na
cidade de Guariba, Estado de São Paulo, com a ﬁnalidade
dos associados discutirem e deliberarem a respeito da
seguinte ORDEM DO DIA:

Pelo presente edital, ﬁcam convocados todos os senhores
associados da ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE
CANA DE GUARIBA – SOCICANA, para nos termos do caput
dos artigos 31 do Estatuto Social, participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada aos 19 (dezenove)
dias do mês de março de 2019, às 15 horas em primeira
(1ª) convocação e às 16 horas em segunda (2ª) e última
convocação, a se realizar na sede social da SOCICANA, sito
à rua José Mazzi, nº 1.450, na cidade de Guariba, Estado de
São Paulo, com a ﬁnalidade dos associados discutirem e
deliberarem a respeito da seguinte ORDEM DO DIA:

1 - Discussão acerca da adesão dos Associados ao Protocolo Etanol Mais Verde através da Socicana, autorizando a
Associação a prestar todas as informações dos aderentes, a
ﬁm de cumprir as diretivas do Protocolo.

1 – Prestação de contas do órgão de administração,
referente ao exercício de 2018, compreendendo:
a) Relatório de Gestão;
b) Demonstração de Resultados;
c) Balanço Patrimonial;
d) Parecer do Conselho Fiscal e,
e) Plano de atividades da Socicana para o exercício de
2019.
2 - Aprovação do orçamento ano-safra 2019/2020 e valor
da contribuição dos associados.
3 - Quaisquer assuntos de interesse da sociedade, excluídos os enumerados no artigo 33 do Estatuto Social.

2 - Quaisquer assuntos de interesse da sociedade, excluídos os enumerados no artigo 31 do Estatuto Social.
Nos termos do artigo 23 do Estatuto Social, para realização
da Assembleia Geral Extraordinária em primeira convocação, far-se-á necessária a presença de metade mais um dos
associados e em segunda convocação, realizar-se-á a referida Assembleia seja qual for o número de associados
presentes.
Para efeito de veriﬁcação de quorum, a SOCICANA declara
que nesta data que têm direito a voto 1.305 (um mil, trezentos e cinco) associados.

Guariba-SP, 15 de fevereiro de 2019.

Nos termos do artigo 23 do Estatuto Social, para realização
da Assembleia Geral Ordinária em primeira convocação,
far-se-á necessária a presença de metade mais um dos
associados e em segunda convocação, realizar-se-á a
referida Assembleia seja qual for o número de associados
presentes.
Para efeito de veriﬁcação de quorum, a SOCICANA declara
que nesta data, têm direito a voto 1.305 (um mil, trezentos
e cinco) associados.

Guariba-SP, 15 de fevereiro de 2019.
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