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ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AGO  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Realização de forma digital 

 
 

O diretor presidente da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Funcionários da Federação das Indústrias do 
Estado da Paraíba (FIEP), do Serviço Social da Indústria (SESI), do Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (SENAI), do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e do Condomínio Agostinho Velloso da Silveira (CEAVS) 
– CREDFISP LTDA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social desta cooperativa, 
convoca os associados, que nesta data são em número de 503 (Quinhentos e três), em condições de 
votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se, por meio de ambiente digital, 
conforme indicações abaixo, no dia 16 de Junho de 2020, na sede da CREDFISP – Cooperativa de 
Crédito dos Funcionários do Sistema FIEP, localizada na Avenida Manoel Gonçalves Guimarães, 195 – 
Edifício Agostinho Velloso da Silveira – Térreo – José Pinheiro – Campina Grande/PB, às 14h00 (quatorze 
horas), com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, em primeira convocação; às 15h00 
(quinze horas), com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 
16h00 (dezesseis horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira convocação, 
para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 

1. Prestação de Contas do 1º e 2º semestres do exercício 2019, compreendendo: o relatório da 
Gestão, Balanço Geral, Demonstrativo das Sobras e Parecer do Conselho Fiscal; 

2. Destinação das sobras apurados do exercício; 

3. Plano de trabalho para o exercício de 2020; 

4. Regulamento para utilização do FATES, segundo a Lei 5.764/71; 

5. Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria e da cédula de 
presença e gratificação dos membros do Conselho Fiscal; 

6. Regulamento de Auditoria Interna 2020, nos termos do art. 15 da Resolução 4.588/2017; 

7. Eleição de membros da Diretoria para o mandato 2020/2024;  

8. Outros assuntos de interesse social. 
 

Informações quanto ao acesso do ambiente digital da Assembleia: 
 
1- Os associados poderão participar da Assembleia Geral Ordinária acessando o site 

www.credfisp.com.br, onde será disponibilizado o link do Google Meet para participação; 
 

2- A votação será realizada através do Google Forms e será disponibilizado um link de acesso para a 
efetivação do voto no site: www.credfisp.com.br; 

 

3- O ambiente digital da Assembleia poderá ser acessado a partir da internet de computador, 
smartphone ou tablet; 

 

4- Para participar da AGO Digital os associados interessados devem enviar um documento de 
identificação (RG, Carteira de Motorista) até às 13h30min do dia 15/06/2020, para o seguinte 
endereço eletrônico:  agovirtual@credfisp.com.br	; 

 

5- A documentação relacionada ao primeiro item da Ordem do Dia acima descrito está disponível 
para visualização e download através do link a seguir: www.credfisp.com.br, além disso, estará 
acessível durante toda a assembleia, em tempo real. 

 

Campina Grande, 02 de junho de 2020.   

	

Valter Barbosa de Araújo 
Diretor Presidente 


