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I. Ata da Assembleia Geral Extraordinária da Cooperativa de Crédito Cogem, NIRE 

35400010711, CNPJ 44.401.800/0001-90, realizada em 12/07/2021, às 09 horas, de forma 

virtual através da ferramenta de reuniões on-line denominada GoToWebinar. A Assembleia foi 

convocada 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. B10, na 

edição do dia 30/06/2021. 

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 a Assembleia 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 e Sra. Ursula Bueno. 

IV. DELIBERAÇÕES 

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

Em seguida passou a palavra para a Secretária do Conselho de Administração, Sra. Ursula 

Bueno, que fez a leitura do edital de convocação da Assembleia Geral Extraordinária, 

devolvendo ao final a palavra para o Presidente, Sr. Ricardo Alberti, que pediu a colaboração 

do Sr. Wanderson de Oliveira, gerente da Cooperativa, para apresentação dos assuntos da 

Assembleia. 

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

votação denominado Curia. 

a) Reforma ampla e geral do estatuto social com destaque para implementação da estrutura 

segregada – Conselho de Administração e Diretoria Executiva, mudança de modelo da 

Cooperativa para “clássica” com possibilidade de realizar operações de depósito a prazo, 
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conforme minuta já submetida ao Banco Central do Brasil: A Administração informou que 

enviou a minuta do novo estatuto social por e-mail de forma antecipada para conhecimento 

dos delegados, sendo que a alteração estatutária proposta obteve manifestação favorável do 

Banco Central do Brasil através do ofício 8524/2021-BCB/Deorf/GTBHO de 14/04/2021. Foram 

destacadas as principais alterações: mudança de modelo da Cooperativa de “capital e 

empréstimo” para “clássica”, permitindo assim a captação de depósitos a prazo, ocasião em 

que foi realizada uma breve explanação sobre o produto RDC (recibo de depósito cooperativo), 

e a segregação da estrutura organizacional entre Conselho de Administração e Diretoria 

Executiva, também sendo realizada uma breve explanação sobre o funcionamento dessa 

estrutura. De acordo com a proposta apresentada, o Conselho de Administração passa a ser 

composto por 3 (três) membros - Presidente, Vice-Presidente e Conselheiro Vogal - e a 

Diretoria Executiva por 2 (dois) membros – Diretor Financeiro e Diretor Administrativo, ambos 

com mandatos de 2 (dois) anos. Conforme votação eletrônica, a reforma ampla e geral do 

estatuto social foi aprovada por 15 (quinze) 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) Eleição para preenchimento de cargo vago no Conselho de Administração: Considerando 

que o Conselho de Administração passa a ser composto por 3 (três) membros e que 

atualmente há somente 2 (dois) membros com cargos vigentes, foi necessário o 

preenchimento de um cargo vago, e conforme votação eletrônica, foi eleita com 13 (treze) 

votos a favor e 3 (três) abstenções, com mandato até a posse dos eleitos na A.G.O. de 2022: 

Luciana Teles, , , gerente de RH, RG , CPF , 

nascida em  na cidade de , residente à  

. Conforme disposto no estatuto 

social, os membros eleitos para o Conselho de Administração reuniram-se separadamente do 

plenário da Assembleia Geral e procederam a nomeação dos cargos conforme segue: 

Presidente – Sr. Ricardo Alberti, Vice-Presidente – Sra. Ursula Bueno e como Conselheira 

Vogal – Sra. Luciana Teles. 

Observação: A eleita para o Conselho de Administração será empossada no cargo após 

aprovação do seu nome pelo Banco Central do Brasil. O senhor Presidente declarou, em nome 
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da Cooperativa, que a eleita para o Conselho de Administração não tem antecedentes 

criminais e que desconhece fatos desabonadores à sua conduta. 

c) Aprovação dos honorários da Diretoria Executiva: Foi apresentada proposta de honorários 

da Diretoria Executiva, ocasião na qual a delegada Sra. Neuza Vicente da Silva Freitas 

perguntou sobre os critérios utilizados para cálculo dos honorários, formação da Diretoria e 

data de início de pagamento. A Administração esclareceu que foi utilizado como base a 

quantidade de horas estimada de dedicação a atividade e a pesquisa de honorários realizada 

com outras Cooperativas, sendo que o pagamento se inicia quando da nomeação e posse dos 

Diretores pelo Conselho de Administração; sobre a formação da Diretoria, o Conselho já 

definiu os nomes dos senhores Ronaldo Teixeira da Silva e Fabiano Oliveira de Sousa, em 

especial, pelas suas experiências no Conselho de Administração da Cooperativa. A delegada 

perguntou também sobre a forma de acompanhamento do desempenho da Diretoria, sendo 

esclarecido que compete ao Conselho de Administração esse acompanhamento, mas que é 

utilizado como base as ações, projetos e metas definidos no planejamento estratégico e no 

orçamento da Cooperativa. A delegada sugeriu, se for da concordância dos demais delegados, 

que eles recebam as informações sobre a execução do planejamento e do orçamento da 

Cooperativa para acompanhamento, sendo que a Administração se colocou a disposição para 

envio de informações nesse sentido, além da apresentação do Relatório Anual da 

Administração. Como nenhum outro delegado pediu a palavra, foi colocada em votação 

eletrônica a proposta de honorários anuais (considerando o período de 12 (doze) meses) para 

a Diretoria Executiva no valor de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais). Conforme votação 

eletrônica a proposta foi aprovada por 14 (quatorze votos) a favor e 2 (duas) abstenções. 

d) Assuntos de interesse geral: A Administração informou que há previsão de implantação do 

produto RDC (recibo de depósito cooperativo) no próximo mês de outubro, sendo que na 

primeira etapa haverá a possibilidade de transferência de parte do capital para o RDC, 

conforme regras a serem definidas pelo Conselho de Administração, e numa segunda etapa, 

prevista para 2022, a possibilidade de aplicações.   

V. FECHO 
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Franqueada a palavra aos presentes, e nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia 

Geral Extraordinária, cuja ata, lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente e pela 

Secretária, e 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 do Campo, 12 de julho de 2021. 

 

 

Ricardo Alberti   Ursula Bueno 

Presidente   Secretária 




