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SICREDI CARIRI 

 COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DO CARIRI 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

CNPJ 86.913.993/0001-08 – NIRE 23400006617 

Av. Padre Cícero, 2241 Loja 30/31 – Shopping Open Mall – Santa Teresa – Juazeiro do Norte – Ceará 

CEP 63.050-423 

 
O Presidente do Conselho de Administração da Sicredi Cariri – Cooperativa de Crédito da Região do 

Cariri, no uso das suas atribuições estatutárias, CONVOCA os seus associados, atualmente em número 

de 4.176 (Quatro mil cento e setenta e seis) para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser 

realizada no dia 18 de março de 2020, no auditório da Unimed Cariri, a ter lugar à Rua Santa Clara, 

78, bairro centro, nesta cidade de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, às 17 horas em primeira 

convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados em condições de votar; às 18 horas em 

segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados em condições de votar; ou às 

19 horas em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados em 

condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:  

 

1o) Prestação das contas dos órgãos de administração: Apreciação do Relatório de Gestão, Balanço 

Geral e Demonstrativo de Sobras ou Perdas, acompanhado dos Pareceres do Conselho Fiscal da 

Sicredi Cariri e da Auditoria Independente relativos ao exercício de 2019;  

 

2°) Apresentação e apreciação do Plano de Objetivos de 2020;  

 

3o) Destinação das Sobras apuradas no exercício de 2019;  

 

4°) Fixação dos valores de honorários e diárias para Diretoria Executiva; diárias e cédula de presença 

dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. 

 

5º) Destinações das Sobras a distribuir dos exercícios 2011, 2014, 2015 e 2016 para o Fundo de 

Equalização. 

 

6º) Eleição dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. 

 

 

Juazeiro do Norte (CE) 04 de março de 2020.  

 

FRANCIBERTO FARIAS RIBEIRO  

Presidente do Conselho de Administração  

 

 

 

Observações: 

A Assembleia será realizada em local diferente da Sede em decorrência de não haver espaço suficiente 

para acomodação dos associados. Iniciaremos com a Assembleia Geral Ordinária e ao final desta, em 

ato contínuo faremos a abertura da Assembleia Geral Extraordinária. 

   


