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EDITAL DE CONVOCAÇÃO   

 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 
 

O Presidente da Sicredi Rio Grande do Norte, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 26 do 
Estatuto Social, CONVOCA os senhores associados, que nesta data somam 8.750 (oito mil setecentos 
e cinquenta), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 27 de 
março de 2019, no Olimpo Mar, situado na rua Dr. José Augusto Bezerra de Medeiros, Nº 10, Praia do 
Meio, nesta capital, às 17:00 horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos 
associados; às 18:00 horas, em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos 
associados; às 19:00 horas, em  terceira e última convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) 
associados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 

 
1) Prestação de contas, compreendendo apreciação do Relatório de Atividades, Balanço Geral e 

Demonstrativo de Sobras, acompanhado dos Pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria 
Independente, referentes ao exercício de 2018; 

2) Destinação das Sobras do Exercício de 2018; 
3) Apresentação e deliberação do Planejamento Estratégico para o exercício de 2019; 
4)  Fixação do “Pro Labore” do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração e Cédula 

de Presença dos Membros Vogais do Conselho de Administração e dos Membros do Conselho Fiscal; 
5) Votação para eleição dos Membros do Conselho Fiscal para o exercício de 2019 e 2020, com mandato 

até a posse de novos eleitos na A.G.O. de 2021; 
6) Apuração do resultado da eleição; 
7) Proclamação dos eleitos para Conselho Fiscal; 
8) Outros assuntos de interesse da Cooperativa sem caráter deliberativo. 
 
 
A assembleia ocorrerá fora da sede social da cooperativa, em virtude do número de associados e da falta 
de espaço para abrigar todos os presentes. 
 

 
 

Natal, 15 de fevereiro de 2019 

 
Damião Monteiro Neto 

Presidente  


