ORICANA-Associação dos Fornecedores de Cana da Região de
Orindiúva
ORICANA CIRCULAR Nº 0001/2019
Orindiúva (SP), 20 de Março de 2019.
Prezados Senhores:
Segue abaixo, edital de convocação para Assembleia Geral Ordinária (AGO), que será realizada
no dia 27/03/2018 ás 17:00hrs em primeira convocação e ás 18:00hrs em segunda
convocação, na sede da Oricana.
Contamos a presença de todos.

EDITAL DE 1ª e 2ª CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Pelo presente edital, ficam convocados todos os senhores associados da ORICANA ASSOCIAÇÃO DOS FORNECEDORES DE CANA DA REGIÃO DE ORINDIÚVA, para nos termos do
artigo 29 do Estatuto Social, participarem da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada
aos 27 (vinte e sete) dias do mês de março de 2.019, às 17:00 horas em primeira (1ª)
convocação e às 18:00 horas em segunda (2ª) e última convocação, na sede da Oricana,
situada à Rua Miguel Bueno Guimarães, nº 310, nesta cidade de Orindiúva, Estado de São
Paulo, com a finalidade dos associados discutirem e deliberarem a respeito da seguinte
ORDEM DO DIA:
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 Oricana 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 31 do
Estatuto Social.
Nos termos do artigo 20 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 quórum, a ORICANA declara que nesta data que têm direito a
voto 116 (Cento de Dezesseis) associados.
Orindiúva-SP, 08 de Março de 2019.
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