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I. Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, Cumulativas, da Cooperativa de 

Crédito Cogem, NIRE 35400010711, CNPJ 44.401.800/0001-90, realizada em 24/07/2020, às 09 

horas, de forma virtual através da ferramenta de reuniões on-line denominada GoToWebinar, 

em virtude do cenário da Pandemia, observadas as determinações sobre a realização de 

Assembleias virtuais dispostas na Medida Provisória nº 931 de 30/03/2020 e Instrução 

Normativa do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração nº 79 de 

14/04/2020. As Assembleias foram convocadas de forma tríplice, mediante editais afixados nas 

dependências comumente mais frequentadas pelos associados, comunicação aos associados 

por meio de circulares, site da Cooperativa e edital de convocação publicado no Jornal Agora, 

pg. A9, na edição do dia 08/07/2020. 

II. PRESENÇAS 

Estiveram presentes 22 (vinte e dois) delegados, conforme presenças registradas 

eletronicamente, constantes no relatório de Presença gerado pelo sistema de votação 

denominado Curia, realizando-se as Assembleias em 3ª convocação, esclarecido que nesta 

data é de 24 (vinte e quatro) o número de delegados em condições de votar. 

III. COMPOSIÇÃO DA MESA VIRTUAL 

Membros do Conselho de Administração - Sr. Flávio Abrão Filho, Sr. Fabiano Oliveira de Sousa 

e Sr. Ricardo Alberti. 

Membro do Conselho Fiscal – Sr. Mauriclei Rizzato Pompeo. 

Observação: durante as deliberações sobre a prestação de contas do exercício findo, presidiu a 

Assembleia o Sr. Adonis de Oliveira Barbosa, sendo secretariado pela Sra. Adriana Blini Orlandi. 

IV. DELIBERAÇÕES 

O Sr. Presidente constatou o “quórum” mínimo de delegados e deu início aos trabalhos, 

ocasião em que comentou o cenário econômico no país em 2019 e 1º semestre de 2020, bem 

como a evolução do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo em 2019 e suas tendências. 
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Em seguida passou a palavra para o Secretário do Conselho de Administração, Sr. Fabiano 

Oliveira de Sousa, que fez a leitura do edital de convocação das Assembleias Gerais Ordinária e 

Extraordinária, cumulativas, devolvendo ao final a palavra para o Presidente, Sr. Flávio Abrão 

Filho, que pediu a colaboração do Sr. Wanderson de Oliveira, gerente da Cooperativa, para 

apresentação dos assuntos das Assembleias. 

Registramos que a votação de todos os assuntos foi realizada eletronicamente pelo sistema de 

votação denominado Curia. 

I) Assuntos da Assembleia Geral Ordinária 

a) Prestação de contas do exercício de 2019, compreendendo as apresentações do Relatório 

Anual da Administração, demonstrações financeiras, parecer do Conselho Fiscal e parecer da 

Auditoria Externa: Foi apresentado o Relatório Anual da Administração/2019, compreendendo 

o movimento sócio administrativo, movimentação dos fundos Legais, balanços patrimoniais, 

demonstração de sobras ou perdas, demonstrações das mutações do patrimônio líquido, 

demonstrações dos fluxos de caixa, relatório dos Auditores Independentes, parecer do 

Conselho Fiscal e principais realizações e projetos no ano, destacando que o capital social foi 

remunerado pela taxa Selic estabelecida pelo COPOM (Comitê de Política Monetária) vigente 

no final de cada mês do exercício, sendo que do valor apurado, 100% do rendimento foi 

incorporado ao capital dos associados, exceto para os associados que solicitaram o resgate de 

50% do rendimento através de crédito na conta corrente informada. Os associados desligados, 

demitidos e excluídos receberam os juros ao capital no ato do desligamento da Cooperativa ou 

por ocasião do resgate da última parcela do capital. Registramos que o relatório dos Auditores 

Independentes foi lido e apresentado pelo auditor Sr. Fabricio Koeke da Padrão Auditoria e o 

Parecer do Conselho Fiscal foi lido e apresentado pelo presidente do Conselho Fiscal Sr. 

Mauriclei Rizzato Pompeo. Conforme votação eletrônica, a prestação de contas do exercício de 

2019 foi aprovada com 21 (vinte e um) votos a favor e 1 (uma) abstenção. 

b) Destinação das sobras líquidas: Das sobras  brutas apuradas no exercício no valor de R$ 

3.009.612,80 foram destinadas 10% para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social 

– FATES no valor de R$ 300.961,28 e 10% para o Fundo de Reserva no valor de R$ 300.961,28, 

sendo transferido para o resultado e baixado da Reserva Legal o valor de R$ 93.177,43 
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referente as despesas com depreciações e amortizações no ano relativas a aquisição da sede 

própria. Desta forma, das sobras líquidas apuradas no valor de R$ 2.500.867,67 foi proposta a 

destinação adicional para o FATES – Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social no 

valor de R$ 600.000,00 e a distribuição de R$ 1.900.867,67 na proporção direta às operações 

realizadas por cada associado no exercício findo, consideradas como operações os juros pagos 

sobre os empréstimos, sendo aplicada a fórmula: sobras líquidas para rateio de R$ 

1.900.867,67 / total de juros pagos sobre os empréstimos no ano R$ 10.302.878,12 = 18,45% 

de retorno dos juros pagos por cada associado no exercício. Os associados ativos terão os seus 

valores incorporados ao capital até 31/07/2020; os associados desligados, demitidos e 

excluídos que não possuam saldo devedor terão os valores disponibilizados para resgate a 

partir de 03/08/2020, e os demais terão o crédito utilizado para redução do saldo. Conforme 

votação eletrônica, a proposta de destinação das sobras líquidas foi aprovada por 

unanimidade. 

c) Eleição de membros para o Conselho de Administração: conforme votação eletrônica, foi 

eleita a chapa única com 20 (vinte) votos a favor e 2 (duas) abstenções, para um mandato de 

02 (dois) anos até a posse dos eleitos na A.G.O. de 2022, os membros do Conselho de 

Administração: conselheiros efetivos: Ronaldo  Teixeira  da  Silva, , , 

, RG  , CPF , nascido em 

 na cidade de , residente à ,  

; Fabiano Oliveira de Sousa, , , 

, RG  , CPF , nascido em 

 na cidade  - , residente à  

; Ricardo Alberti, , , 

, RG , CPF , nascido em  na cidade de 

, residente à ; Adriana 

Mendes Santos, , , , RG  , CPF 

, nascida em  na cidade de  – , residente à  

 ; e Ursula Bueno, , 

, , RG  , CPF , nascida em  

na cidade  - , residente  
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; e como conselheiro suplente Evandro  Arruda, 

, , , RG  , CPF , nascido em 

 na cidade de  , residente à  

. Conforme disposto no 

estatuto social, os membros ora eleitos para o Conselho de Administração reuniram-se 

separadamente do plenário da Assembleia Geral e procederam a nomeação dos cargos 

executivos conforme segue: Presidente – Sr. Ricardo Alberti, Secretário – Sr. Fabiano Oliveira 

de Sousa e como Tesoureira – Sra. Adriana Mendes Santos. 

d) Eleição de membros para o Conselho Fiscal: conforme votação eletrônica, foi eleita a chapa 

única com 20 (vinte) votos a favor e 2 (duas) abstenções, para um mandato de 02 (dois) anos 

até a posse dos eleitos na A.G.O. de 2022, os membros do Conselho Fiscal: conselheiros 

efetivos: Mauriclei Rizzato Pompeo, , , , RG  , 

CPF , nascido em  na cidade de  - , residente à 

; Adriana 

de Almeida Lemos Ramos, , , , RG  

, CPF , nascida em  na cidade de  - PE, residente à  

; e Paulo 

Roberto Scabar, , , , RG  , CPF , 

nascido em  na cidade de  - , residente à  

; e como conselheiros 

suplentes: Vanderlei  Aparecido  da  Silva, , , , RG  

, CPF , nascido em  na cidade de – , residente à 

; 

Vicente Raymundo Bezerra  Junior, , , , RG  , 

CPF , nascido em  na cidade de  - , residente à  

; e Leandro 

Gaspar Farinha, , , , RG  , CPF 

, nascido em  na cidade de  - SP, residente  

. 
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Observação: Os eleitos para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal serão empossados 

nos cargos após aprovação dos seus nomes pelo Banco Central do Brasil. O senhor Presidente 

declarou, em nome da Cooperativa, que os eleitos para o Conselho de Administração e 

Conselho Fiscal não têm antecedentes criminais e que desconhece fatos desabonadores às 

suas condutas. 

e) Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES: Foi apresentado o 

plano de aplicação do FATES para o exercício de 2020. Conforme votação eletrônica, o plano 

de aplicação do FATES foi aprovado com 21 (vinte e um) votos a favor e 1 (uma) abstenção. 

f) Assuntos de interesse geral: Nesta oportunidade e em cumprimento às exigências do Banco 

Central do Brasil, foram nomeados os diretores responsáveis pelas seguintes áreas: Prevenção 

e combate a Lavagem de Dinheiro e financiamento ao Terrorismo, Política de responsabilidade 

socioambiental, estrutura simplificada de gerenciamento contínuo de riscos e política de 

segurança cibernética – Sr. Ricardo Alberti; Sistema RDR – Registro de demandas do cidadão, 

Cadastro de clientes do Sistema Financeiro Nacional, Ouvidoria e Política de relacionamento 

com clientes - Sr. Fabiano Oliveira de Sousa; Área contábil, SCR – Central de riscos do Banco 

Central, Atualização de dados no sistema Unicad, Fornecimento de informações por 

instituições financeiras e Divulgação de informações de requerimentos prudenciais – Sra. 

Adriana Mendes Santos. Também foi feita uma breve apresentação do planejamento 

estratégico da Cooperativa para o ano de 2020, acompanhado dos principais números do 

orçamento. 

II) Assuntos da Assembleia Geral Extraordinária 

a) Reforma do estatuto social mediante a necessidade de alterações nos artigos 1º e 47: A 

alteração do artigo 1º se deve a mudança da razão social da empresa FTE Ind. Com. Ltda para 

Valeo Sistemas Automotivos Ltda, do Grupo Johnson Controls para Clarios Energy Solutions 

Brasil Ltda e a cisão de uma unidade do Grupo Continental que deu origem a empresa Vitesco 

Tecnologia Brasil Automotiva Ltda, sendo que as alterações não representaram ampliação da 

área de ação da Cooperativa. O artigo passa a ter a seguinte redação: Art. 1º A COOPERATIVA 

DE CRÉDITO COGEM, constituída em 10.04.1974, é uma instituição financeira, sociedade de 

pessoas, de natureza civil, sem fins lucrativos. Rege-se pelo disposto nas Leis nºs. 5.764, de 
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16.12.1971, 4.595, de 31.12.1964, e pela Lei Complementar nº 130, de 17.04.2009, nos atos 

normativos baixados pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil e por 

este Estatuto, tendo: I – sede social e administração na Rua José Versolato, nº 111, Torre B, 

Salas 2607 e 2608, Baeta Neves, São Bernardo do Campo - SP e foro jurídico na cidade de São 

Bernardo do Campo - SP; II – área de ação circunscrita aos empregados das empresas abaixo 

listadas, instaladas em território nacional: TEREX LATIN AMERICA EQUIPAMENTOS LTDA; 

GRUPO BOSCH; GRUPO CONTINENTAL; GRUPO ZF; VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA; 

KANJIKO DO BRASIL IND. AUTOMOTIVA LTDA; CLARIOS ENERGY SOLUTIONS BRASIL LTDA; 

EBERSPAECHER TECNOLOGIA DE EXAUSTÃO LTDA; GRUPO GESTAMP; GRUPO SUMITOMO; 

APEX TOOL GROUP INDÚSTRIA E COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA; CORREIAS MERCÚRIO 

S/A IND. COM; INDÚSTRIA MECÂNICA SAMOT LTDA.; SEW EURODRIVE BRASIL LTDA; 

KONECRANES DEMAG BRASIL LTDA; EMICOL ELETRO ELETRÔNICA S.A.; EMERSON ELETRIC DO 

BRASIL LTDA; EMERSON PROCESS MANAGEMENT LTDA; FREUDENBERG NOK COMPONENTES 

BRASIL LTDA; VITESCO TECNOLOGIA BRASIL AUTOMOTIVA LTDA. III – prazo de duração 

indeterminado e exercício social de 12 (doze) meses, com término em 31 de dezembro de cada 

ano. A alteração no artigo 47 se deve a extinção do relatório de conclusões e recomendações 

do Conselho Fiscal, tendo em vista que as atas das reuniões mensais do Conselho Fiscal já 

contemplam as conclusões e recomendações com base nos trabalhos realizados, sendo as atas 

encaminhadas ao Conselho de Administração para conhecimento e análise. O artigo passa a 

ter a seguinte redação: Art. 47 No desempenho de suas funções, o Conselho Fiscal poderá 

valer-se de informações dos membros do Conselho de Administração ou funcionários da 

Cooperativa, ou da assistência de técnico externo, quando a importância ou complexidade dos 

assuntos o exigirem e às expensas da sociedade, cabendo-lhe entre outras as seguintes 

obrigações: I – examinar a situação dos negócios sociais, das receitas e das despesas, dos 

pagamentos e recebimentos, operações em geral e outras questões econômicas, verificando 

sua adequada e regular escrituração; II – verificar, mediante exame dos livros de atas e outros 

registros, se as decisões adotadas estão sendo corretamente implementadas; III – observar se 

o Órgão de Administração vem se reunindo regularmente e se existem cargos vagos na sua 

composição, que necessitem preenchimento; IV – inteirar-se das obrigações da Cooperativa 

em relação às autoridades monetárias, fiscais, trabalhistas ou administrativas, aos associados e 

verificar se existem pendências no seu cumprimento; V – verificar os controles sobre valores e 
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documentos sob custódia da Cooperativa; VI – avaliar a execução da política de empréstimos e 

a regularidade do recebimento de créditos; VII – averiguar a atenção dispensada às 

reclamações dos associados; VIII – analisar balancetes mensais e balanços gerais, 

demonstrativos de sobras e perdas, assim como o relatório de gestão e outros, emitindo 

parecer sobre esses documentos para a Assembleia Geral; IX – inteirar-se dos relatórios de 

auditoria e verificar se as observações neles contidas estão sendo devidamente consideradas 

pelo Órgão de Administração e pelos gerentes; X – exigir, do Órgão de Administração ou de 

quaisquer de seus membros, relatórios específicos, declarações por escrito ou prestação de 

esclarecimentos; XI – apresentar, à Assembleia Geral Ordinária, relatório sobre suas atividades 

e pronunciar-se sobre a regularidade dos atos praticados pelo Órgão de Administração e 

eventuais pendências da Cooperativa; XII – instaurar inquéritos e comissões de averiguação 

mediante prévia anuência da Assembleia Geral; XIII – convocar Assembleia Geral 

Extraordinária nas circunstâncias previstas neste Estatuto. Parágrafo Único: Os membros 

efetivos do Conselho Fiscal são solidariamente responsáveis pelos atos e fatos irregulares da 

administração da Cooperativa, cuja prática decorra de sua omissão, displicência, falta de 

acuidade, de pronta advertência ao Órgão de Administração e, na inércia ou renitência deste, 

de oportuna denúncia à Assembleia Geral. Conforme votação eletrônica, as alterações dos 

artigos 1º e 47 foram aprovadas com 21 (vinte e um) votos a favor e 1 (uma) abstenção. 

As alterações dos artigos estão de acordo com o exemplar do estatuto social anexo, que se 

constitui parte integrante desta ata. 

b) Aprovação das alterações na política de sucessão de Administradores: Em atendimento as 

recomendações da auditoria foram inseridas determinações sobre os programas de 

treinamento e capacitação para os membros eleitos e ocupantes de cargos nos Conselhos de 

Administração e Fiscal. Conforme votação eletrônica, as alterações na política de sucessão de 

Administradores foram aprovadas com 21 (vinte e um) votos a favor e 1 (uma) abstenção. 

c) Assuntos de interesse geral: O Presidente eleito Sr. Ricardo Alberti, em nome do Conselho 

de Administração e da equipe de funcionários, fez uma homenagem ao atual Presidente Sr. 

Flávio Abrão Filho pelo excelente trabalho e dedicação durante os anos em que esteve no 

Conselho, sendo que o Sr. Flávio agradeceu a homenagem e registrou também seus 
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agradecimentos aos membros do Conselho e a equipe de funcionários pelo comprometimento 

durante todo o período, e destacou que somente através do trabalho cooperativo os 

resultados puderam ser atingidos. Em seguida, o Sr. Ricardo Alberti falou dos desafios de 

assumir a Presidência, dos principais projetos para este ano e da visão de futuro do negócio da 

Cooperativa, e que conta com o apoio dos Conselhos de Administração e Fiscal, funcionários, 

parceiros, RHs das empresas conveniadas e em especial dos associados nessa empreitada, 

sempre visando o crescimento e o desenvolvimento da Cogem de forma planejada e 

sustentável.   

V. FECHO 

Franqueada a palavra aos presentes, e nada mais havendo a tratar, foram encerradas as 

Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, Cumulativas, cuja ata, lida e achada conforme, 

vai assinada pelo Presidente, pelo Secretário, pelo Tesoureiro, por uma comissão de 03 (três) 

delegados formada por Adonis de Oliveira Barbosa, Adriana Blini Orlandi e Carlos Alberto 

Gonçalves. A presente é cópia fiel e autenticada lavrada no livro de Atas das Assembleias 

Gerais da Cooperativa de Crédito Cogem. São Bernardo, 24 de julho de 2020. 

 

 

Flávio Abrão Filho    Fabiano Oliveira de Sousa    Ricardo Alberti 

Presidente      Secretário        Tesoureiro 




