
Prestação de Contas da Diretoria, acompanhada dos Pareceres 
do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente, compreendendo
Relatório de Gestão, Balanço e Demonstrativo de Sobras ou 
Perdas, tudo referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

Aprovados na Assembleia por unanimidade.

Forma de distribuição e de destinação das Sobras do Exercício de 
2019.

Aprovada na Assembleia por unanimidade.

 

 

 

Deliberações da 
Assembleia Digital Geral 
Ordinária 2020.

1

2

Destinação do Resultado, conforme Estatuto Social.

Proposta do Conselho de Administração
para distribuição do resultado.

TOTAL 15.418.091 milhões de reais

9.720.801 milhões de reais

1.143.624 milhões de reais

Remuneração
do capital

Resultado à 
disposição da 
Assembleia

3.981.855 milhões de reais

FATES 571.812 milhões de reais

Fundo de
Reserva

Depósitos 
a prazo

90%

Depósitos 
a vista

5%

Empréstimos

5%

Destino das Sobras - Depósito a prazo.

Apresentação e apreciação do Plano de Trabalho para 2020;  

Aprovadas na Assembleia por unanimidade.

Fixação dos honorários, do valor da diária e da previdência privada 
do Presidente do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, 
e das cédulas de presença do Presidente e dos membros do Conselho 
de Administração e Conselho Fiscal.

 Aprovada na Assembleia por unanimidade.

3

4

Ex-associados.
Os associados demitidos, eliminados e excluídos em 2019 participarão das 
sobras até o mês anterior aos seus desligamentos da cooperativa. 

Forma de distribuição.
Destinação de 100% do resultado líquido para investimento em depósito 
a prazo (deduzido percentual de 15% do imposto de renda), com prazo 
indeterminado para resgate a partir de 15 de julho de 2020.

Deliberações da Assembleia Digital Extraordinária 2020.

Reforma ampla e geral do Estatuto Social e sua Consolidação para fins de 
atendimento às exigências e recomendações do Sistema Sicredi, em 
consonância com as normas do Banco Central do Brasil. 

Aprovadas por maioria absoluta dos presentes.

Rentabilidade* Sicredinvest       132,88% do CDI.
* Rentabilidade de dezembro de 2019.


