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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 29/04/2021, às 09 

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

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 O 

Estado de São Paulo, pg. B7, na edição do dia 17/04/2021. 

II. PRESENÇAS 

Estiveram presentes 16 (dezesseis) 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. Ricardo Alberti, Sr. Fabiano Oliveira de Sousa, Sr. 

Ronaldo Teixeira da Silva e Sra. Ursula Bueno. 

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 e da Pandemia no país em 2020 e início de 

2021, bem como a evolução do Sistema Nacional de Crédito Cooperativo em 2020 e os 

desafios enfrentados e superados pela Cooperativa. 

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. Ricardo 



  
 

 

 

2 
 

Alberti, 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 2020, 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/2020, 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 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 

2020 foi aprovada por unanimidade. 

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

2.616.475,98 foram destinadas 10% para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social 

– FATES no valor de R$ 261.647,60 e 10% para o Fundo de Reserva no valor de R$ 261.647,60, 

sendo transferido para o resultado e baixado da Reserva Legal o valor de R$ 93.177,43 

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$ 2.186.358,21 foi proposta a 

destinação adicional para o FATES – Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social no 
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valor de R$ 700.000,00 e a distribuição de R$ 1.486.358,21 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$ 

1.486.358,21 / total de juros pagos sobre os empréstimos no ano R$ 9.688.025,11 = 15,34% de 

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

valores incorporados ao capital até 30/04/2021; os associados desligados, demitidos e 

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

partir de 03/05/2021, 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) Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES: Foi apresentado o 

plano de aplicação do FATES para o exercício de 2021. Conforme votação eletrônica, o plano 

de aplicação do FATES foi foi aprovado por unanimidade 

d) Assuntos de interesse geral: Franqueada a palavra aos presentes, e nada mais havendo a 

tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária. 

II) Assuntos da Assembleia Geral Extraordinária 

a) Reforma do estatuto social mediante a necessidade de alterações nos artigos 1º e 3º: As 

alterações dos artigos 1º e 3º se devem a ampliação das condições de associação e da área de 

atuação, ampliação essa que obteve manifestação favorável do Banco Central através do ofício 

8524/2021-BCB/Deorf/GTBHO de 14/04/2021. Vale registrar que os delegados receberam a 

minuta do estatuto antecipadamente por e-mail. Desta forma, os artigos ficaram com as 

seguintes redações: 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 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; II - foro jurídico na cidade de São Bernardo do Campo - SP; III – área 

de ação, para fins de instalação de dependências físicas, limitada ao município sede de São 
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Bernardo do Campo – SP, e aos municípios de Guarulhos – SP, Sorocaba – SP, Várzea Paulista – 

SP, Indaiatuba – SP, Limeira – SP, Camaçari – BA e Ponta Grossa - PR, observado o disposto no 

inciso IV; IV - área de admissão de associados limitada às dependências de empresas, em todo 

território nacional, que concordem com as regras gerais do convênio para desconto em folha, 

que possuam solidez financeira e boa reputação de mercado, e que tenham a entrada para 

área de admissão aprovada pelo Conselho de Administração; V – prazo de duração 

indeterminado e exercício social constituído de 12 (doze) meses, com início em 1º de janeiro e 

término em 31 de dezembro de cada ano.  Conforme votação eletrônica, as alterações dos 

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

Também foi acrescida a expressão “área de admissão” no título do capítulo I. Art. 3º Podem 

associar-se à Cooperativa todas as pessoas físicas que estejam na plenitude de sua capacidade 

civil, concordem com o presente Estatuto, preencham as condições nele estabelecidas e sejam 

empregados das empresas conveniadas a Cooperativa, conforme Incisos III e IV do artigo 1º. § 

1º Podem associar-se também: I – empregados da própria Cooperativa; II – pessoas físicas, 

prestadoras de serviço em caráter não eventual às empresas conveniadas a Cooperativa, 

conforme Incisos III e IV do artigo 1º; III – pessoas físicas, prestadoras de serviço em caráter 

não eventual à própria Cooperativa. § 2º O número de associados será ilimitado quanto ao 

máximo, não podendo ser inferior a 20 (vinte) pessoas físicas. Conforme votação eletrônica, as 

alterações dos artigos 1º e 3º foram aprovadas por unanimidade. 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 no regulamento da atividade de auditoria interna: O regulamento, 

enviado antecipadamente por e-mail para os delegados, está sendo atualizado visando a 

adequação à resolução CMN nº 4.879. Conforme votação eletrônica, as alterações no 

regulamento da atividade de auditoria interna foram aprovadas por unanimidade. 

c) Assuntos de interesse geral: Foi feita uma breve apresentação do planejamento estratégico 

da Cooperativa para o ano de 2021, acompanhado dos principais números do orçamento. O 

Tesoureiro Sr. Ronaldo falou sobre as perspectivas e desafios do Cooperativismo de Crédito 

Nacional e dos principais projetos da Cogem para o ano de 2021. O Sr. Ricardo Alberti, 

Presidente, agradeceu aos membros do Conselho de Administração, membros do Conselho 
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Fiscal e a equipe de funcionários pelo comprometimento durante todo o período, e destacou 

que somente através do trabalho cooperativo os resultados puderam ser atingidos, agradeceu 

também aos parceiros e RHs das empresas conveniadas, e em especial aos associados 

delegados e demais 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. São Bernardo, 29 de abril de 2021. 

Ricardo Alberti 

Fabiano Oliveira de Sousa 

Ronaldo Teixeira da Silva 

Adonis de Oliveira Barbosa 

Adriana Blini Orlandi 

Carlos Alberto Gonçalves 

 


