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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARY
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Ata da Assembleia Geral Extraordinaria da Cooperativa de Credito Rural de 
Guagui-CREDIGUAQUi, C.N.P.J. n° 32.422.628/0001-71, NIRE 

32.4.0001121-9, situada a Rua Bom Jesus do Livramento, 25 - Centro, em 

Guagui-ES, CEP. 29560-000 e telefone n° (28) 3553-2194, realizada em 25 de 

Janeiro de 2021. Aos vinte e cinco dias do mes de Janeiro de 2021, nesta 

cidade de Guagui, Estado do Espirito Santo, as 10:00 (dez) horas, em terceira 

convocagao, na Rua Bom Jesus do Livramento, 25, realizou-se a Assembleia 
Geral Extraordinaria dos associados da Cooperativa de Credito Rural de 
Guagui-CREDIGUAQUi, e que contou com a presenga de 32 (trinta e dois) 
associados, conforme assinaturas langadas no livro de presenga. Havendo 
Quorum Legal, o senhor Presidente Renato Caiado Casotti abriu a sessao e 

convidou os membros do Conselho de Administragao e Fiscal e o senhor 
Adilson de Souza Jeveaux (assessor juridico), para tomarem assento a 

a mim Gilson Costa de Oliveira para secretariar os trabalhos. Composta a 

mesa pediu a mim, secretario, que procedesse a leitura do Edital de 
Convocagao que foi amplamente divulgado atraves de circulares a todos 

associados, afixado em lugar proprio na sede da Cooperativa e publicado no 
Jornal “AQUI NOTiCIAS.COM'’, edigao de 05 de Janeiro de 2021, estando 

disponivel no enderego eletronico: https://www.aquinoticias com/wp- 
content/uploads/2021 /01 /PU BLICACAO-ONLIN E-05-01 -2021 -2.pdf, o qual 
passamos a transcrever: “COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE GUAQUI- 
CREDIGUAQUI - EDITAL DE CONVOCAQAO - ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINARY - O Diretor Presidente da Cooperativa de Credito Rural de 

Guagui-CREDIGUAQUI, CNPJ n° 32.422.628/0001-71, NIRE 32.4.0001121-9, 
senhor Renato Caiado Casotti, no uso das atribuigoes conferidas pelo Estatuto 

Social, convoca os senhores associados para se reunirem em Assembleia 

Geral Extraordinaria que se realizara na sede social da CREDIGUAQUI, 
situada a rua Bom Jesus do Livramento, 25 - Centro, nesta cidade, no dia 25 

de Janeiro de 2021, em primeira convocagao as 8:00 horas, com a presenga de 

2/3 dos associados, em segunda convocagao as 9:00 horas, no mesmo dia e 

local, com a presenga de metade mais urn do numero total de associados, e 

persistindo a falta de quorum legal, em terceira e ultima convocagao, as 10:00 
horas, com a presenga minima de 10 associados, a fim de deliberarem sobre o 

seguinte. ORDEM DO DIA: I - Reforma estatutaria, com a finalidade de alterar 
as clausulas referentes ao componente organizacional de ouvidoria
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finalidade de adequa-las as disposigoes da Resolugao n° 4.433, de 2015. 
NOTA I: Para efeito de quorum, declara-se que o numero de associados em 

condigoes de votar nesta data e de 675 (seiscentos e setenta e cinco). NOTA 

II: Serao seguidos os protocolos legais de protegao contra o COVID-19. 
Guagm-(ES), 04 de Janeiro de 2021. Renato Caiado Casotti - Diretor 

Presidente”. Terminada a leitura do edital de convocagao o senhor Diretor 
Presidente colocou em pauta o primeiro item da Ordem do Dia: I - Reforma 

estatutaria, com a finalidade de alterar as clausulas referentes ao componente 

organizacional de ouvidoria, com a finalidade de adequa-las as disposigoes da 

Resolugao n° 4.433, de 2015. Foi esclarecido a assembleia que a reforma tern 

como finalidade adequar clausulas referentes ao componente organizacional 
de ouvidoria as disposigoes da Resolugao CMN, observadas as disposigoes 

da legislagao em vigor, e tambem melhor adequar as normas de gestao da 
CREDIGUAQUi, e que as principais alteragoes referem-se aos artigos: 
Artigo 57, caput e inclusao dos § 1°, 2° e 3°; Artigo 58 § 1° e 4°; Artigo 

59 - incisos I, II e III e inclusao do inciso VII; Artigo 60, caput - incisos I e 

II e inclusao do paragrafo unico. Apos a leitura, artigo por artigo, e tendo 
sido amplamente debatidas as questoes objeto de mudangas, aprovaram-se 

por 32 (trinta e dois) votos favoraveis, nenhum contra e nenhuma abstengao 

as seguintes alteragoes: Art. 57, caput - A Cooperativa instituira componente 

organizacional de ouvidoria, nos termos da legislagao vigente, com a atribuigao 
de assegurar a estrita observancia das normas legais e regulamentares  

relativas aos direitos do consumidor e de atuar como canal de comunicagao 

entre a instituigao e seus associados, inclusive na mediagao de conflitos; 
passando a ter a seguinte redagao: Art. 57, caput - A Cooperativa instituira 

componente organizacional de ouvidoria, nos termos da legislagao 
vigente, com as seguintes atribuigoes: sendo inclmdos os paragrafos 1°, 2° 
e 3°, Art. 57. § 1° Assegurar a estrita observancia das normas legais e 

regulamentares relativas aos direitos dos associados e usuarios e de 

atuar como canal de comunicagao entre a Cooperativa e os associados e 

usuarios de seus produtos, inclusive na mediagao de conflitos. Art. 57. § 
2° Atender em ultima instancia as demandas dos associados e usuarios 

de produtos e servigos que nao tiverem sido solucionadas nos canais de 

atendimento primario da instituigao. Art. 57. § 3° Considera-se primario o 

atendimento habitual realizado em quaisquer pontos ou canais de 

atendimento. O Artigo 58, § 1°- Nao ha vedagao a que o Diretor responsavel 
pela ouvidoria desempenhe outras fungoes na instituigao, exceto a de 

administrador de recursos de terceiros, o Diretor Responsavel pela Ouvidoria e
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tambem responsavel pela observancia das normas legais e regulamentares  

relativas aos direitos dos associados e usuarios, devendo estar ciente de suas 

obrigagoes para com os associados e usuarios dos produtos e servigos da 

Cooperativa; foi alterado passando a ter a seguinte redagao: Art. 58, § 1° O 

diretor responsavel pela ouvidoria pode desempenhar outras fungoes na 

instituigao, inclusive a de ouvidor, exceto a de diretor de administragao 

de recursos de terceiros, o Diretor Responsavel pela Ouvidoria e tambem 

responsavel pela observancia das normas legais e regulamentares 

relativas aos direitos dos associados e usuarios, devendo estar ciente de 

suas obrigagoes para com os associados e usuarios dos produtos e 
servigos da Cooperativa. O Artigo 58, § 4° - O mandate do ouvidor sera de 4 

(quatro) anos, coincidente com o mandate do Conselho de Administragao. Foi 
alterado passando a ter a seguinte redagao: Art. 58 - § 4° - O tempo de 

duragao do mandato do Ouvidor sera de ate 48 (quarenta e oito) 
coincidindo com o prazo do mandato do Conselho de Administragao, 
permanecendo em exercicio ate a designagao de seu substitute. O Artigo 
59, inciso I - receber, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e 
adequado as reclamagoes dos associados que nao forem solucionadas pelo 

atendimento habitual realizado por suas agendas e quaisquer  outros pontos de 

atendimento; foi alterado passando a ter a seguinte redagao: Art. 59, inciso I - 
atender, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado as 
demandas dos associados e usuarios de produtos e servigos; O Artigo 59, 
inciso II - prestar os esclarecimentos necessaries e dar ciencia aos 

reclamantes acerca do andamento de suas demandas e das providencias 
adotadas; foi alterado passando a ter a seguinte redagao: Art. 59, inciso II- 
prestar esclarecimentos aos demandantes acerca do andamento das 
demandas, informando o prazo previsto para resposta; O Artigo 59, inciso 
III - informar aos reclamantes o prazo previsto para resposta final, o qual nao 

pode ultrapassar 15 (quinze) dias, contados da data da protocolizagao da 

ocorrencia; foi alterado passando a ter a seguinte redagao: Art. 59, inciso III 
- Informar aos reclamantes o prazo previsto para resposta final, de acordo 

com as normas legais e regulamentares; sendo incluido no Artigo 59, o 
inciso VII, com a_ seguinte redagao: Art. 59, inciso VII - manter o conselho 

de administragao, ou, na sua ausencia, a diretoria da instituigao, 
informado sobre os problemas e deficiencias detectados no cumprimento 
de suas atribuigoes e sobre o resultado das medidas adotadas pelos 

administradores para soluciona-los. O artigo 60, caput - Cabera ao 
Conselho de Administragao da Cooperativa: foi alterado passando a ter a
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seguinte redagao: Art. 60, caput - A Cooperativa compromete-se 

expressamente a: O artigo 60, inciso I - primar para que a atuagao da 

ouvidoria seja pautada pela transparencia, independencia, imparcialidade e 

isengao; foi alterado passando a ter a seguinte redagao: Art. 60, inciso I - 
criar condigoes adequadas para o funcionamento da ouvidoria, bem 

como para que sua atuagao seja pautada pela transparencia, 
independencia, imparcialidade e isengao; e. O artigo 60, inciso II - 
assegurar o acesso da ouvidoria as informagoes necessarias para a 

elaboragao de resposta adequada as reclamagoes recebidas, com total apoio 

administrative, podendo requisitar informagoes e documentos para o exercicio 

de suas atividades. Foi alterado passando a ter a seguinte redagao: Art. 60, 
inciso II - assegurar o acesso da ouvidoria as informagoes necessarias  
para a elaboragao de resposta adequada as demandas recebidas, com 

total apoio administrative, podendo requisitar informagoes e documentos 

para o exercicio de suas atividades no cumprimento de suas atribuigoes. 
Sendo incluido o paragrafo unico: Art.60 - Paragrafo unico. A Cooperativa 

podera firmar convenio, nos termos da legislagao vigente, para utilizagao 
de servigo de atendimento e assessoramento. “O Estatuto consolidado 
segue como Anexo I a esta Ata de Assembleia.”
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Na sequencia, o senhor 
Diretor Presidente deixou a palavra livre. Nao sendo registrado nenhum 

pronunciamento e, nada a mais havendo a tratar, o Presidente solicitou ao 

plenario a indicagao de 10 (dez) associados para em conjunto com o Conselho 

de Administragao/Diretoria e Fiscal, assinarem a presente Ata; tendo sido 

escolhidos os associados: Adenir Pinto Marques, Antonio Luiz Ferraz Thome, 
Antonio Marcos Zanoni da Silva, Fabio Luiz de Oliveira, Maria Jose Muruci, 
Gustavo Caiado Casotti, Sonia Regina Ferreira Cardoso, Julia de Paula 
Casotti, Luciana de Paula Polido e Jose Leonardo Paiva Pereira, 
ainda, que a Ata pode ser assinada por quantos associados presentes o 

quiserem. Assim o Diretor Presidente deu por encerrada a Assembleia, 
agradecendo a todos. E para constar, eu Gilson Costa de Oliveira secretario 

dos trabalhos, lavrei a presente Ata que vai assinada por mim, pelos membros 

dos Conselhos de Administragao/Fiscal, e Diretoria, bem como pelos 10 (dez) 
associados indicados pelo plenario. Esta Ata e copia fiel da que se encontra 
lavrada em livro proprief Guagui-ES, 25 de Janeiro de 2021. A

informou

&
liveira^Gilson Co: Renatp Caiado Casotti 

Diretor Presidente'Segfetario
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ESTATUTO  SOCIAL DA  COOPERATIVA  DE  CREDITO  RURAL  DE
GUACUI - CREDIGUAgUI

CAPITULO I

DA  NATUREZA,  DENOMINAQAO,  SEDE, FORO,  AREA  DE  AQAO,  PRAZO  DE
DURA?AO  E EXERCICIO SOCIAL

Art. 1° - A COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE GUAQUI - CREDIGUAQUI,
constitulda em Assembleia geral de 20.04.1989, e uma instituigao financeira, 
sociedade simples sem fins lucrativos e de responsabilidade limitada. Rege-se 

pelo disposto nas Leis 5.764, de 16.12.1971 e 4.595, de 31.12.1964, e nos artigos 
1.093 a 1.096 da Lei 10.406, de 10.1.2002, Lei Complementar 130, de 17.04.2009, 
nos atos normativos baixados pelo Conselho Monetario Nacional e pelo Banco 
Central do Brasil e por este estatuto, tendo:

sede social e administrapao em Guapui, situada a rua Bom Jesus 

do Livramento, 25, Centro, CEP: 29.560-000, Estado do Espirito 
Santo;
foro juridico na Comarca de Guagui-ES;
area de agao limitada ao municipio sede e aos seguintes: Dores do 
Rio Preto, Divino de Sao Lourengo, luna, Alegre, Ibitirama, Ibatiba- 
Muniz Freire, Sao Jose do Calgado, Bom Jesus do Norte e Apiaca, 
no Estado do Espirito Santo. Porciuncula, Bom Jesus do ltabap> 
e Varre-Sai no Estado do Rio de Janeiro; (
prazo de duragao indeterminado e exercicio social de 12 (doze) 
meses, com termino em 31 de dezembro de cada ano;

Ul

na
x

IV-

CAPITULO II
DO OBJETO SOCIAL

Art. 2° - A cooperativa, atraves da pratica de todas as operagoes ativas, passivas, 
acessorias e especiais, compativeis com a sua natureza social e de acordo com 
as disposigoes legais e regulamentares vigentes, tern por objetivo:

I- proporcionar assistencia financeira a seus associados, praticando 

todas as operagoes ativas, passivas e acessorias proprias de 
cooperativas de credito, visando o aumento da eficiencia, eficacia e
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GUAgUI - CREDIGUAgUI

efetividade das atividades dos associados e a melhoria da sua 
qualidade de vida;

II- o desenvolvimento de programas de poupanga, de uso adequado do 

credito e de prestagao de servigos;
III- o desenvolvimento de programas de educagao cooperativista, 

visando o fortalecimento dos principios e valores do cooperativismo.

Paragrafo unico. Em todos os aspectos de suas atividades, serao 
rigorosamente observados os principios da neutralidade politica e da nao 

discriminagao por fatores religiosos, raciais, sociais ou de genero.

CAPITULO III
DOS ASSOCIADOS

Art. 3° - Podem associar-se a cooperativa todas as pessoas fisicas que estejam 

na plenitude de sua capacidade civil, concordem com o presente estatuto, 
preencham as condigoes nele estabelecidas e desenvolvam, na area de agao da 
cooperativa, de forma efetiva e predominante, atividades agricolas, pecuarias ou 
extrativas, ou se dediquem a operagoes de captura e transformagao do pescado^

§ 1° Podem associar-se tambem:

empregados da propria cooperativa e pessoas fisicas quevcr'ela 
prestem servigo em carater nao eventual, equiparadas aos primeiros 
para os correspondentes efeitos legais;
empregados e pessoas fisicas prestadoras de servigo em carater nao 

eventual as entidades associadas a cooperativa e as entidades de 
cujo capital a cooperativa participe;
aposentados que, quando em atividade, atendiam aos criterios de 
associagao estabelecidos no caput;
pais, conjuge ou companheiro, viuvo, filho e dependente legal e 
pensionista de associado vivo ou falecido;
pensionistas de falecidos que preenchiam as condigoes de 

associagao estabelecidas no caput;

v

IV-

V-



3/ 35

ESTATUTO SOCIAL DA COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE
GUAgUI - CREDIGUAgUI

estudantes de cursos superiores e de cursos tecnicos de areas afins, 
complementares ou correlatas as que caracterizam as condipoes de 
associapao;
pessoas juridicas sediadas na area de apao da cooperativa, 
regularmente constituidas, registradas nos orgaos competentes com 

representapao regular, seus socios, seus empregados nos termos do 
Inciso XI do Artigo 4° da Lei 5.764/1971, exceto as mencionadas no 

Artigo 5°, e ainda as entidades sem fins lucrativos, observadas as 
disposipoes da legislapao em vigor.

§ 2° O numero de associados sera ilimitado quanto ao maximo, nao 
podendo ser inferior a vinte pessoas flsicas.

Art. 4° - Para associar-se a cooperativa o candidate preenchera proposta de 

admissao. Verificadas as declarapoes constantes da proposta e aceita esta pelo 
Conselho de Administrapao, o candidate integralizara o valor das quotas-partes de 
capital subscritas, nos termos estabelecidos nesse estatuto, e sera inscrito no 
Livro ou ficha de Matricula.

VI-

VII-

Art. 5° - Nao podem ingressar na cooperativa as instituipoes financeiras 
pessoas fisicas ou juridicas que exerpam atividades que contrariem seus objetivos 
ou com eles colidam.

e as

Art. 6° - Sao direitos dos associados:

I- tomar parte nas assembleias-gerais, discutir e votar os assuntos que 
nelas forem tratado, ressalvadas 
estatutarias em contrario; 
ser votado para os cargos sociais, desde que atendidas as 
disposipoes legais ou regulamentares pertinentes e que seja socio ^ 
ativo ininterruptamente, por urn periodo de 12 (doze) meses, anterior 
a convocapao da respectiva Assembleia; >
proper, individual ou coletivamente, ao orgao estatutario competente, 
as medidas que julgar convenientes aos interesses sociais; 
beneficiar-se das operapoes e servipos objetos da cooperativa, de 

acordo com este estatuto e com os regulamentos internes;

as disposipoes legais ou

IV-
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V- ter acesso aos regulamentos internes da Cooperativa; 
ter acesso, examinar e obter informagoes sobre as demonstragoes 
financeiras do exercicio e demais documentos a serem submetidos a 
assembleia-geral;

VII- retirar capital, juros e sobras, nos termos deste estatuto;
VIII- demitir-se da cooperativa quando Ihe convier.

VI-

Paragrafo unico. A igualdade de direito dos associados e assegurada pela 
cooperativa, que nao pode estabelecer restrigoes de qualquer especie ao livre 
exercicio dos direitos sociais.

Art. 7° - Sao deveres e obrigaqdes dos associados:

I- subscrever e integralizar as quotas-partes de capital; 
cumprir os compromissos que contrair com a cooperativa; 
cumprir as disposipoes deste estatuto e dos regulamentos internes e 
respeitar as deliberapoes tomadas pelos orgaos sociais e dirigentes 
da cooperativa;
zelar pelos interesses morais e materials da Cooperativa, bem 

portar-se dentro dos padroes eticos e morais de conduta, abstendo- 
se da pratica de qualquer ato capaz de denegrir a imagem e o 
conceito da Cooperativa, acompanhando a gestao e os resultados; 
cobrir sua parte nas perdas apuradas, nos termos deste estatuto; 
ter sempre em vista que a cooperapao e obra de interesse comum ao 
qual nao deve sobrepor seu interesse individual; 
nao desviar a aplicapao de recursos especificos obtidos 

cooperativa para finalidades nao previstas nas propostas de 
emprestimos e permitir ampla fiscalizapao da aplicapao; 
nao manter vinculo empregaticio ou participar de orgaos ^ 

administrativos de outras instituipoes financeiras.

IV- como

V-
VI-

VII- na

/
/

VIII-

Art. 8° - O associado responde subsidiariamente pelas obrigapoes contraidas pela 

cooperativa perante terceiros, ate o limite do valor das quotas-partes de capital 
que subscreveu. Esta responsabilidade, que so podera ser invocada depois de 
judicialmente exigida da cooperativa, subsiste tambem para os demitidos,
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eliminados ou excluidos, ate que sejam aprovadas, pela assembleia geral, as 
contas do exercicio em que se deu o desligamento.

§ 1° As obrigagoes dos associados falecidos, contraidas com a cooperativa, 
e as oriundas de sua responsabilidade como associado em face de terceiros, 
passam aos herdeiros, prescrevendo, porem, apos urn ano contado do dia da 
abertura da sucessao.

§ 2° A responsabilidade do associado, na forma da legislagao vigente, 
somente podera ser invocada depois de judicialmente exigida da Cooperativa, 
salvo no caso do paragrafo 3° deste artigo.

§ 3° O associado que der causa a qualquer prejuizo a Cooperativa, 
respondera pelo mesmo direta e preferencialmente com seu patrimonio.

§ 4° Os administradores eleitos ou contratados nao serao pessoalmente 
responsaveis pelas obrigagoes que contrairem em nome da sociedade, 
responderao solidariamente pelos prejuizos decorrentes de seus atos, se agirem 
com culpa ou dolo.

§ 5° Os administradores que participarem de ato ou operagao social em que 

se oculte a natureza da sociedade podem ser declarados pessoalmente 
responsaveis pelas obrigagoes contraidas, sem prejuizo das sangoes penais 
cabiveis.

mas

Art. 9° - A demissao do associado, que nao pode ser negada, da-se unicamente a /*' 
seu pedido, por escrito, sendo este levada ao Conselho de Administragao em suaA 
primeira reuniao, averbada no Livro ou Ficha de Matricula. ^ v

Paragrafo unico. O associado demitido, que pedir readmissao apos 
receber seu capital corrigido, no todo ou em parte, devera por ocasiao do 
deferimento, subscrever e integralizar tantas cotas partes quantas tenha recebido, 
alem dos valores subscritos e integralizados pelo corpo social, no periodo do 

afastamento, em decorrencia de dispositivos estatutarios ou deliberagao da
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Assembleia Geral, com os acrescimos de juros e / ou corregoes, se houver sendo 
que a readmissao nao podera ocorrer em prazo inferior a 12 (doze) meses.

Art. 10 - A eliminagao somente pode ser efetivada pelo Conselho de 
Administragao quando o associado, alem dos motives de direito:

I- venha a exercer qualquer atividade considerada prejudicial a 
cooperativa;
praticar atos que desabonem o conceito da cooperativa; 
nao cumprir suas obrigagoes para com a cooperativa ou causar-lhe 
prejuizo.

Art. 11 - A eliminagao em virtude de infragao legal ou estatutaria sera decidida em 
reuniao do Conselho de Administragao e o fato que a ocasionou devera constar de 
termo lavrado no Livro de Matricula ou Ficha.

III-

§ 1° Copia autenticada do termo de eliminagao sera remetida ao associado 
dentro de trinta dias, contados da data da reuniao em que ficou deliberada a 
eliminagao.

§ 2° A comunicagao expressa do desligamento sera remetida dentro do 
prazo de 30 (trinta) dias ao interessado, por processo que comprove datas de 

remessa e de recebimento. Nao sendo encontrado o interessado, tal comunicagao 
sera suprida por publicagao de Edital, nas dependencias mais comumente 
frequentadas da Cooperativa.

§ 3° O associado eliminado podera, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, 
contados da data do recebimento da comunicagao ou 60 (sessenta) dias> 
contados da data da publicagao do Edital, interpor recurso, que tera efeito 
suspensive, ate a primeira Assembleia Geral. ,

Art. 12 - A exclusao do associado sera feita por dissolugao da pessoa juridica, 
morte da pessoa fisica, incapacidade civil nao suprida ou perda do vinculo comum 
que Ihe facultou ingressar na cooperativa.
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CAPITULO IV
DO CAPITAL SOCIAL

Art. 13-0 capital social, dividido em quotas-partes de R$ 1,00(um real) cada 
uma, e ilimitado quanto ao maximo e variavel conforme o numero de associados e 
a quantidade de quotas-partes subscritas, nao podendo ser inferior a R$ 4.300,00 
(quatro mil e trezentos reais).

Art. 14-0 capital social sera sempre realizado em moeda corrente nacional, 
devendo o associado ao ingressar na Cooperativa, subscrever, pelo menos o valor 
minimo de R$ 215,00 (duzentos e quinze reais), integralizando no ato da 
subscripao, no minimo 50% (cinquenta por cento) das quotas-partes, e o restante 
em ate 12 parcelas mensais.

§ 1° Nenhum associado podera subscrever mais de 1/3 (urn terpo) do total 
das quotas-partes.

§ 2° As quotas-partes do capital integralizado responderao sempre 
garantia das obrigapoes que o associado assumir com a Cooperativa.

Art. 15 - O Conselho de Administrapao ad referendum da Assembleia Geral, 
podera estipular que o associado subscreva novas quotas-partes de capital' 
fixando a periodicidade, o percentual e a base de incidencia.

Paragrafo unico. O capital integralizado pelos associados deve permanecer na 
Cooperativa por prazo que possibilite o desenvolvimento regular da sociedade e o 
cumprimento dos limites estabelecidos pela regulamentapao em vigor. \ s'

- O associado nao podera oferecer suas quotas-partes de capital em 
penhor ou negocia-las com terceiros, nem ceder a pessoas estranhas ao quadro 

social, exceto aos herdeiros do associado falecido. Sua subscripao, realizapao, V\ 
transferencia - esta sempre pela totalidade das quotas disponlveis, ressalvado a 
divisao no caso de heranpa - ou restituipao, sera registrada no Livro ou Ficha de 
Matricula.

como

r\

Art. 16
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Art. 17 - Nos casos de demissao, eliminate ou exclusao restituir-se-a o capital 
integralizado ao associado.

Art. 18 - A devolugao do capital ao associado demitido, eliminado ou excluido sera 
feita apos a aprovagao, pela assembleia geral, do balango do exercicio em que se 
deu o desligamento.

§ 1° A restituigao do capital integralizado sera feita com o acrescimo das 
sobras ou dedugao das perdas do correspondente exercicio social 
compensagao de debitos vencidos ou vincendos do associado junto a cooperativa, 
ou assumidos por esta em seu nome, bem como aqueles que o associado tenha 

assumido com terceiros mediante a co-responsabilidade da cooperativa.

§ 2° Ocorrendo desligamento de associados em numero tal que a 
devolugao do capital possa afetar a estabilidade economico-financeira da 

cooperativa, a restituigao podera ser parcelada, de forma a resguardar a 
contmuidade de funcionamento da sociedade, a criterio do Conselho de 
Administragao.

§ 3° A restituigao do capital sera feita em ate 03 (tres) anos, em parcelas 

semestrais, apos a aprovagao do balango do exercicio financeiro em que se deu o 
desligamento, devendo o Conselho de Administragao fixar o valor da parcela 
minima.

e com a

§ 4° Podendo ser efetivada de uma so vez e nos casos de:

associados com mais de 30 (trinta) anos de efetiva participagao; 
em caso de morte e cessagao da atividade rural; 
quando comprovadamente deixar de exercer sua atividade rural 
municipio da area de agao da Cooperativa, associando-se a outra 
Cooperativa.

§ 5° O empregado associado que deixar de pertencer ao quadro funcional 
da Cooperativa, recebera de imediato o valor de suas cotas-partes, podendo 

permanecer no quadro social, caso seja produtor rural, atendido o artigo 3° deste 
Estatuto.

I-

III- em
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§ 6° O associado que se aposentar por invalidez permanente, apos 10 (dez) 
anos de associaqao podera requerer a restituiqao de sua participagao no capital 
social, em 24 ( vinte e quatro ) parcelas mensais, menos o equivalente a uma cota 
parte mantendo todos os direitos sociais, deduzidos os debitos correspondentes.

§ 7° Poderao ainda requerer a retirada do seu capital social, em 24 (vinte e 
quatro) parcelas mensais, os associados que completando 60 (sessenta) anos de 

idade tiverem 10 (dez) anos de efetiva participagao como associado ou ainda, o 
associado que completar 30 (trinta) anos de efetiva participagao na Cooperativa, 
desde que seja mantido o capital minimo previsto no artigo 14 (caput).

§ 8° Os herdeiros ou sucessores tern direito a receber o capital e demais 
creditos do associado falecido, deduzidos os eventuais debitos por ele deixados, 
antes ou apos o balango de apuragao do resultado do exercicio em que ocorreu o 
obito, a juizo do Conselho de Administragao.

§ 9° Podera ser distribuida remuneragao anual as quotas-parte do capital 
limitada ao valor da taxa referenda! do Sistema Especial de Liquidagao e de 
Custodia - SELIC para titulos federais.

§ 10 A retirada parcial de quotas de capital depende, inclusive 
observancia dos limites de patrimonio exigiveis na forma da regulamentag^o^  
vigente, condicionada, ainda, a autorizagao especifica do Conselho de A 
Administragao, que podera suspender as disposigoes deste artigo pelo prazo-que 
julgar necessario. ^

i

CAPITULO V
DAS OPERAQOES

- A cooperativa podera realizar as operagdes e prestar os servigos 
permitidos pela regulamentagao em vigor, sendo que as operagdes de captagao 
de recursos oriundos de depositos, a vista e a prazo, e de concessao de creditos, 
serao praticadas exclusivamente com seus associados.

Art. 19
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§ 1° As operagoes devem obedecer as regras previamente estabelecidas 
pelo Conselho de Administrasao, que fixara prazos, juros, remuneraqoes, formas 
de pagamento e todas as demais condiqoes necessarias ao bom atendimento das 
necessidades do quadro social.

§ 2° Somente podem ser realizados emprestimos a associados admitidos 
ha mais de trinta dias.

Art. 20 - A sociedade somente pode participar do capital de: 

cooperativas centrais de credit©;
instituigoes financeiras controladas por cooperativas de credit©; 
cooperativas, ou empresas controladas por cooperativas centrais de 
credito, que atuem exclusivamente na prestagao de servigos e 
fornecimento de bens a instituigoes do setor cooperative, desde que 
necessaries ao seu funcionamento ou complementares aos servigos 
e produtos oferecidos aos associados;
entidades de representagao institucional, de cooperagao tecnica 
de fins educacionais.

I-

III-

IV- ou

CAPITULO VI
DOS Crg Aos  sociais

Art. 21 - A cooperativa exerce sua agao pelos seguintes orgaos sociais:

I- Assembleia geral;
Conselho de Administragao;
Conselho Fiscal.III-

SEQAOI
DAS ASSEMBLEIAS GERAIS

Art. 22 - A assembleia geral, que podera ser ordinaria ou extraordinaria, e o orgao 

supremo da cooperativa, tendo poderes, dentro dos limites da lei e deste estatuto, 
para tomar toda e qualquer decisao de interesse social. As decisoes tomadas em
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assembleia-geral vinculam a todos os associados, ainda que ausentes ou 
discordantes.

Art. 23 - A assembleia geral sera convocada com antecedencia minima de 10 
(dez) dias, mediante edital divulgado de forma triplice e cumulativa, da seguinte 
forma:

I- afixagao em locais apropriados das dependencias comumente mais 
frequentadas pelos associados; 
publicagao em jornal de circulagao regular; e 

comunicagao aos associados por intermedio de circulares.

§ 1° A convocagao sera feita pelo Diretor Presidente, pelo Conselho de 
Administragao, pelo Conselho Fiscal ou, apos solicitagao nao atendida no prazo 
de 5 (cinco) dias, por 1/5 (urn quinto) dos associados em pleno gozo dos seus 
direitos.

III-

§ 2° Nao havendo no horario estabelecido quorum de instalagao, a 
assembleia podera realizar-se em segunda e terceira convocagoes, no mesmo dia 
da primeira, com o intervalo minimo de uma hora entre a realizagao por 
outra convocagao, desde que assim conste do respective edital.

§ 3° A convocagao de assembleias gerais das quais faga parte da pauta 
algum dos assuntos relacionados no art. 31 sera feita com antecedencia mifiifna 
de 20 (vinte) dias.

uma

/
/

§ 4° A assembleia geral podera ser suspensa, desde que determinados o 
local, a data e a hora de prosseguimento da sessao, que conste da respectiva ata 
o quorum de instalagao, verificado tanto na abertura quanto no reinicio . e que seja
respeitada a pauta constante no edital. Para a continuidade da assembleia e 
obrigatoria a publicagao de novos editais de convocagao, exceto se o lapse de 
tempo entre a suspensao e o reinicio da reuniao nao possibilitar o cumprimento do 
prazo legal para essa publicagao.

Art. 24-0 edital de convocagao deve conter:



12/35

ESTATUTO SOCIAL DA COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE
GUACUI - CREDIGUAgUI

a denominagao da Cooperativa, seguida 

Convocagao da Assembleia Geral Ordinaria ou Extraordinaria; 
o dia e o local da sua realizagao, bem como o horario de cada 
convocagao;
a sequencia numerica da convocagao;

IV- a pauta dos trabalhos, com as devidas especificagoes;
V- o numero de associados existentes (aptos) na data da expedigao, 

para efeito de calculo de quorum de instalagao;
VI- local, data, nome e assinatura do responsavel pela convocagao.

§ 1° No caso de a convocagao ser feita por associados, o edital deve ser 
assinado por, no minimo, quatro dos signatarios do documento que a solicitou.

§ 2° A pauta dos trabalhos devera constar no edital de forma clara e 
detalhada; caso seja incluido item sob a denominagao de “Outros assuntos", 
Assuntos diversos ou similares, esses deverao center apenas materias 
informativas ou pontuais, sem carater deliberative.

Art. 25 - O quorum minimo de instalagao da assembleia geral, verificado pelas 

assinaturas langadas no livro de presengas da assembleia, e o seguinte:

I- 2/3 (dois tergos) dos associados, em primeira convocagao;
II- metade mais urn dos associados, em segunda convocagao;
III- dez associados, em terceira convocagao.

da expressao:

II-

Paragrafo Unico. Nao podera participar das Assembleias o associado que:

I- tenha sido admitido apos a sua convocagao; ou
II- esteja na infringencia de qualquer disposigao deste estatuto ou 

da Lei, cabendo ao Conselho de Administragao afixar na sede 
da Cooperativa, simultaneamente a publicagao do edital, 
firmada pelo Presidente, relagao contendo os nomes dos 

associados aptos a participar dos respectivos conclaves.
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Art. 26 - Os trabalhos da assembleia geral serao habitualmente dirigidos pelo 
Diretor Presidente, auxiliado por outro Diretor, que lavrara a ata, podendo 
convidados a participar da mesa os demais ocupantes de cargos estatutarios.

§ 1° Na ausencia do Diretor Presidente, assumira a direqao da assembleia 
geral outro Diretor, que convidara urn conselheiro e na falta deste, urn associado 
para secretariar os trabalhos e lavrar a ata.

§ 2° Quando a assembleia geral nao tiver sido convocada pelo Diretor 
Presidente os trabalhos serao dirigidos por associado escolhido na ocasiao, e 
secretariados por outro convidado pelo primeiro.

- Os ocupantes de cargos estatutarios, bem como quaisquer outros 
associados, nao poderao votar nas decisoes sobre assuntos que a eles se refiram 
direta ou indiretamente, mas nao ficarao privados de tomar parte nos respectivos 
debates.

ser

Art. 27

Art. 28 - As deliberagoes da assembleia geral deverao versar somente sobre os 
assuntos constantes na pauta divulgada no edital de convocagao.

§ 1° As decisoes na assembleia geral serao tomadas por maioria de votos 
dos associados presentes com direito de votar exceto quando se tratar dos 
assuntos enumerados no artigo 46 da Lei n° 5.764, de 1971, quando ,serao 
necessaries os votos de 2/3 (dois tergos) dos associados presentes.

§ 2° Cada associado que nao estiver impedido de votar tera direito 

voto, sendo vedada a representagao por meio de mandatarios.

§ 3° Em principio, a votagao sera a descoberto, mas a assembleia geral x V 
podera optar pelo voto secreto.

§ 4° Esta impedido de votar e ser votado o associado que seja ou tenha 
sido empregado da cooperativa, ate a aprovagao, pela assembleia geral, das 
contas do exercicio em que deixou o emprego.

a urn



14/ 35

ESTATUTO SOCIAL DA COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE
GUA£UI - CREDIGUAgUI

§ 5° Todos os fatos que ocorrerem na assembleia geral deverao constar em 
ata lavrada em livro proprio, a qual, lida e aprovada, sera assinada ao final dos 
trabalhos pelo secretario, pelo presidente da assembleia e por, no minimo, oito 
associados presentes.

SE<?AO II
DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA

Art. 29 - A assembleia geral ordinaria sera realizada obrigatoriamente uma vez por 
ano, no decorrer dos quatro primeiros meses apos o termino do exercicio social 
para deliberar sobre os seguintes assuntos:

I- prestacpao de contas dos orgaos de administragao, acompanhada de 
parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:

a) relatorio da gestao;
b) balangos levantados no primeiro e no segundo semestres 
do exercicio social;
c) demonstrativo das sobras ou perdas apuradas; 

destinagao das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os 
Fundos Obrigatorios, ou rateio das perdas verificadas; 
eleigao dos componentes dos cargos executives e dos Conselhos cfe' 
Administragao e Fiscal;
fixagao do valor dos honorarios, das gratificagoes dos cargos/ 
executives e da cedula de presenga dos membros do Conselbo de 
Administragao e do Conselho Fiscal;

IV-

\

V- quaisquer assuntos de interesse social, excluidos os enumerados 
artigo 46 da Lei n° 5.764, de 1971.

no

Paragrafo unico. A aprovagao do relatorio, balangos e contas dos orgaos de 
administragao nao desonera de responsabilidade os administradores e os 
conselheiros fiscais.



15/35

ESTATUTO  SOCIAL DA  COOPERATIVA  DE  CREDITO  RURAL  DE
GUAQUI - CREDIGUAgUI

SEQAO III
DA ASSEMBLEIA-GERAL EXTRAORDINARIA

Art. 30 - A assembleia geral extraordinaria sera realizada sempre que necessario 

e podera deliberar sobre qualquer assunto de interesse da cooperativa, desde que 
mencionado no edital de convocagao.

Art. 31 - E de competencia exclusiva da assembleia geral extraordinaria deliberar 
sobre os seguintes assuntos:

reforma do estatuto social; 
fusao, incorporagao ou desmembramento; 
mudanga de objeto social;

IV- dissolugao voluntaria da sociedade e nomeagao de liquidante;
V- contas do liquidante.

Paragrafo Unico. Para tornar validas as deliberagoes de que trata este 
artigo, sao necessaries os votos de 2/3 (dois tergos) dos associados presentes 
com direito de votar.

I-

III-

SEQAO IV
DA ADMINISTRAQAO CONSELHO DE ADMINSTRA?AO E CARGO

EXECUTIVOS
SUBSEQAO I - DO CONSELHO DE ADMINISTRAQAO

Art. 32 - A Cooperativa sera administrada por urn Conselho de Administragao 

composto de 6 (seis) membros, todos associados, eleitos pela Assembleia Geral, 
designados: Diretor Presidente, Diretor Administrative, Diretor Financeiro e 3 (tres) 
Conselheiros.

§ 1° Os membros do Conselho de Administragao, depois de aprovada 
eleigao pelo Banco Central do Brasil, serao investidos em seus cargos mediante 

termos de posse lavrados no Livro de Atas do Conselho de Administragao.

sua



16/35

ESTATUTO  SOCIAL DA  COOPERATIVA  DE  CREDITO  RURAL  DE
GUAgUI - CREDIGUAgUI

§ 2° Os Conselheiros nao integrantes dos cargos executives serao 
substituidos nas suas faltas e impedimentos e sucedidos no caso de vaga, 
respeitada a disposigao do artigo 35 paragrafo 2°.

§ 3° Os administradores eleitos ou contratados nao serao pessoalmente 
responsaveis pelas obrigagoes que contrairem em nome da sociedade 

responderao, solidariamente, pelos prejuizos decorrentes de seus atos 
com culpa ou dolo.

§ 4° Os administradores que participarem de ato ou operagao social em que 
se oculte a natureza da sociedade, podem ser declarados pessoalmente 
responsaveis pelas obrigagoes em nome dela contraidas, sem prejuizo das 
sangoes penais cabiveis.

§ 5° Ocorrera vacancia do cargo:

I- por morte;
II- pela renuncia:
III- pela perda da qualidade de associado;
IV- pela falta sem justificagao previa a 03 ( tres ) reunioes 

consecutivas ou 05 ( cinco ) alternadas, no curso de cada ano1 
de mandate; 
pela destituigao;

VI- por faltas injustificaveis ou impedimentos, ambos superiores a
90 ( noventa ) dias;
pelo patrocinio, como parte ou procurador, de agao judicial 
contra a Cooperativa, salvo aquelas que visem o exercicio do 
proprio mandate;

VIII- por se tornar inelegivel.

mas 
se agirem

/

V-

VII-

Art. 33 - O mandato do Conselho de Administragao sera de quatro anos, com 

renovagao minima de 1/3 (urn tergo) dos integrantes, ao final de cada periodo. Os 
membros a serem substituidos permanecerao em exercicio ate a posse de seus 
substitutes, aos quais sera permitido pleno acompanhamento dos atos do 
Conselho de Administragao, pelo prazo que restar ate sua posse definitiva.

f
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Art. 34 - Sao inelegiveis as pessoas:

impedidas por lei especial;
condenadas por crime falimentar, de sonegapao fiscal, de 
prevaricagao, de corrupgao ativa ou passiva, de concussao, de 
peculato, contra a economia popular, a fe publica, a propriedade 

contra o Sistema Financeiro Nacional, ou a pena criminal que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos publicos; 
declaradas inabilitadas para cargos de administragao em instituigoes 
financeiras e demais instituigoes autorizadas a funcionar pelo Banco 
Central ou por outro orgao do Poder Publico, ai incluidas as 
entidades de previdencia privada e as sociedades seguradoras, bem 
como em quaisquer companhias abertas.

Art. 35 - O Conselho de Administragao rege-se pelas seguintes

reune-se, ordinariamente, uma vez por mes e, extraordinariamente, 
sempre que necessario, por convocagao do Diretor Presidente, da 
maioria do proprio Conselho ou, ainda, por solicitagao do Conselho 
Fiscal;
delibera, validamente, com a presenga da maioria de seus membros, 
reservado ao Diretor Presidente o exercicio do voto de desempate; ( 
as deliberagoes do Conselho de Administragao serao consignadas 

em atas circunstanciadas, lavradas no Livro proprio, lidas, aprov«adas 
e assinadas pelos membros presentes. ^

§ 1° Nas faltas ou impedimentos por prazos inferiores a 90 (noventa) dias, o 
Diretor Presidente sera substituido pelo Diretor Administrative, e este pelo Diretor 
Financeiro, ou, por urn Conselheiro escolhido pelo Conselho de Administragao 
Ocorrendo a urn so tempo a falta do Diretor Presidente e de outro Diretor, o 

Conselho indicara substitutes dentre os seus membros.

§ 2° Havendo a vacancia de cargo executive, o conselho indicara substitute 
dentre seus membros, ou se ficarem vagos mais da metade dos cargos de 

conselheiros, devera o Diretor Presidente ou seu substitute, se a presidencia

I -

ou

III-

normas:

I-
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estiver vaga, no prazo de 30 (trinta) dias, convocar assembleia geral para o 
preenchimento dos cargos.

§ 3° Sera dispensado o preenchimento dos cargos executives, 
vacancia ocorrer no ultimo semestre do mandate, respeitado o disposto no § 2°.

§ 4° Os substitutes exercerao o cargo somente ate o final do mandato dos 
seus antecessores, procedendo-se, quanto as substituigoes, tambem na forma do 
paragrafo primeiro.

Art. 36 - Compete ao Conselho de Administragao deliberar sobre as seguintes 

materias, em reuniao, observadas as decisoes ou recomendagoes da assembleia 
geral:

se a

I- estabelecer a orientagao geral e estrategica para a atuagao da 
cooperativa;
definir metas de desempenho para a cooperativa, que devem 
considerar, dentre outros, os aspectos que visem a perenidade dos 
negocios;
acompanhar o desempenho dos orgaos de administragao em relagao J 
ao cumprimento das politicas tragadas e das metas estabelecidas, 
registrando as conclusoes em documento proprio pelo 
vez ao ano;
avaliar a atuagao de cada urn dos diretores e dos gerentes tecnicos 

ou comerciais, adotando as medidas apropriadas para corregao ou ^ > 
substituigao, se for o caso;
definir forma de entrega, para os conselheiros de administragao e 
diretores executives, formal e individualmente, do conteudo das 
atas de reunides do Conselho Fiscal:

III-

menos urn
'■X

IV-

V-

(y

VI- aprovar os orgamentos anuais, bem como os pianos operacionais 
e de contingencia, e acompanhar sua execugao; 
aprovar a programagao das operagdes, tendo em vista c “ 
disponiveis e as necessidades financeiras dos associados; 
aprovar a fixagao periodica dos montantes e prazos maximos dos 
emprestimos, bem como a taxa de juros e outras taxas;

VII- os recursos

VIII-
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IX- estabelecer a polltica de investimentos e as normas para controle 
das operapoes e para gestao de riscos, e verificar mensalmente o 
estado economico-financeiro da cooperativa, por meio dos informes 
financeiros, balancetes e demonstratives especificos; 
deliberar e aprovar codigo de conduta para pautar as apoes dos 
orgaos de administrapao dos conselheiros fiscais e dos empregados, 
no qual deve estar registrado o posicionamento etico da cooperativa 
e sua aplicapao nas atividades diarias, bem como zelar pelo seu 
cumprimento;
deliberar sobre a eliminapao de associados; 
aprovar a regulamentapao dos servipos administrativos da 
cooperativa e aprovar sua estrutura organizacional, fixando as 
atribuipoes e os salaries do pessoal;
aprovar a polltica de salaries e de contratapao e demissao de 
pessoal, bem como de disciplina funcional;

XIV- deliberar sobre a convocapao da assembleia geral;
XV- deliberar sobre compra e venda de imoveis;
XVI-

X-

XI-
XII-

XIII-

aprovar proposta sobre aplicapao do Fundo de Assistencia Tecnica, 
Educacional e Social (FATES) e encaminha-la com parecer a 
assembleia geral;

XVII- aprovar e submeter a decisao da assembleia geral proposta de 
criapao de fundos;

XVIII- proper a assembleia geral alterapoes no estatuto;
XIX- aprovar a contratapao de auditor externo ou de entidade de auditoria 

cooperativa; /
aprovar o regimento interne e os manuais de organizapao, de normal 
operacionais e administrativas e de procedimentos da cooperativa; 
propor a assembleia geral a participapao em capital de banco 
cooperative, constituido nos termos da legislapao vigente;

XXII- propor a assembleia geral, anualmente, o valor da remunerapao dos 

conselheiros de administrapao, diretores e conselheiros fiscais, de 
acordo com a capacidade financeira da cooperativa;

XXIII- zelar pelo cumprimento da legislapao e regulamentapao aplicaveis 

ao cooperativismo de credito, bem como pelo atendimento da 
legislapao trabalhista e fiscal;

XX-

XXI-
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XXIV- zelar pelo fortalecimento dos principios e ideals do cooperativismo e 
para que os direitos dos associados sejam observados, inclusive em 
relapao aos canais de recebimento de informapoes;

XXV- estabelecer regras para os casos omissos ate posterior deliberapao 
da assembleia geral;

XXVI- suspender quando necessario a retirada ou restituipao de quotas de 
capital social, em funpao da observancia dos limites de patrimonio 
exigiveis na forma da regulamentapao vigente.

Art. 37 - Os cargos executives, compostos pelo Diretor Presidente, Diretor 
Administrative e Diretor Financeiro, todos eleitos na forma dos artigos 49 e 50, 
compete, dentro dos limites da Lei e deste Estatuto:

administrar a Cooperativa em seus servipos e operapoes; 
elaborar e submeter a apreciapao do Conselho de Administrapao as 
Normas e Regulamentos;
contratar executives, dentro ou fora do quadro social os quais nao 
poderao ser parentes entre si ou dos membros de qualquer orgao 
social, em linha reta ou colateral ate 2° grau; 
delegar poderes aos executives contratados fixando-lhes atribuipoes, 
alpadas e responsabilidades, inclusive para assinatura em conjunto 
de 2 (dois);
elaborar programa com vista a capitalizapao permanente e captapao 
de recursos, atribuindo metas e acompanhando 
desempenho;
editar normas internas relativas 
operacionais.

Art. 38 - Compete ao Diretor Presidente:

supervisionar as operapoes e atividades da cooperativa e fazer 
cumprir as decisoes do Conselho de Administrapao; 
conduzir o relacionamento publico e representar a cooperativa em 
juizo ou fora dele, ativa e passivamente;
coordenar a elaborapao de relatorios de prestapao de contas ao 
Conselho de Administrapao, ao termino do exercicio social

III-

IV-

V-

a sua execu

VI- a assuntos administrativos ou \

I-

para
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apresentagao a assembleia geral, acompanhado dos balangos 
semestrais, demonstrativos das sobras Hquidas 
apuradas e parecerdo Conselho Fiscal;
desenvolver outras atribuigoes que Ihe sejam conferidas pelo 
Conselho de Administragao;
resolver os casos omissos, em conjunto com o Conselho de 
Administragao;
convocar e presidir as Assembleias Gerais, salvo nos casos de 
convocagao por outro orgao ou por associados, e reunioes dos 
cargos executives e do Conselho de Administragao sempre que 
assuntos importantes e urgentes assim aconselharem; 
sempre em conjunto com outro Diretor ou com Executive contratado 

ou com mandatario regularmente constitmdo, assinar todos os 
documentos derivados da atividade normal de gestao; 
aplicar as penalidades que forem deliberadas pelo Conselho de 
Administragao ou pela Assembleia Geral.

Art. 39 - Compete ao Diretor Administrative:

perdasou

IV-

V-

VI-

VII-

VIII-

I- dirigir as atividades administrativas no que tange as politicas de 
recursos humanos, tecnologicos e material's;
executar as politicas e diretrizes de recursos humanos, tecnologicos 
e materiais;
orientar e acompanhar a contabilidade da cooperativa, de for 
permitir uma visao permanente da sua situagao economi 
financeira e patrimonial; 
zelar pela eficiencia, eficacia 
informatizados e de telecomunicagoes;
decidir, em conjunto com o Diretor Presidente, sobre a admissao e a 
demissao de pessoal;
coordenar o desenvolvimento das atividades sociais e sugerir ao 
Conselho de Administragao as medidas que julgar convenientes; 
assessorar o Diretor Presidente nos assuntos de sua area; 
orientar, acompanhar e avaliar a atuagao do pessoal de sua area; 
substituir o Diretor Presidente ou o Diretor Financeiro, quando 
necessario:

III- a a

IV- e efetividade dos sistemas

V-

VI-

VII-
VIII-
IX-
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X- desenvolver outras atribuigoes que Ihe sejam conferidas pelo 
Conselho de Administragao;
resolver os casos omissos, em conjunto com o Conselho de 
Administragao.

XI-

Art. 40 - Compete ao Diretor Financeiro:

dirigir as fungoes correspondentes as atividades fins da cooperativa 
(operagoes ativas, passivas, acessorias e especiais, cadastre, 
recuperagao de credito, etc.);
executar as atividades operacionais no que tange a concessao de 
emprestimos, a oferta de servigos e a movimentagao de capital; 
executar as atividades relacionadas com as fungoes financeiras 
(fluxo de caixa, captagao e aplicagao de recursos, demonstragoes 
financeiras, analises de rentabilidade, de custos, de risco, etc.); 
acompanhar as operagoes em curso anormal, adotando as medidas 
e controles necessaries para sua regularizagao; 
elaborar as analises mensais sobre a evolugao das operagoes, a 
serem apresentadas ao Conselho de Administragao;
zelar pela seguranga dos recursos financeiros e outros valores 
mobiliarios;
responsabilizar-se pelos servigos atinentes a area contabil da 
cooperativa, cadastro e manutengao de contas de depositos; 
assessorar o Diretor Presidente nos assuntos de sua area; 
orientar, acompanhar e avaliar a atuagao do pessoal de sua area; 
substituiro Diretor Administrative, quando necessario; 
desenvolver outras atribuigoes que Ihe sejam conferidas pelo 
Conselho de Administragao;
resolver os casos omissos, em conjunto com o Conselho de 
Administragao.

Art. 41 - Os cheques emitidos pela cooperativa, cartas e ordens de credito, 
endossos, fiangas, avais, recibos de deposito cooperativo, instrumentos de 

procuragao, contratos com terceiros e demais documentos, constitutivos de 
responsabilidade ou obrigagao da cooperativa

III-

IV-

V-

nVI-

VII-

VIII-
IX-
X-
XI-

XII-

devem ser assinados
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conjuntamente por dois diretores executives ou per um diretor executive e um 
gerente tecnico ou comerdal.

Art. 42 - Os administradores respondem solidariamente pelas obrigapdes 
assumidas pela cooperativa durante a sua gestae, ate que se cumpram. Havendo 
prejuizos, a responsabilidade solidaria se circunscrevera ao respective montante.

Art. 43 - Os integrantes do Conselho de Administragao e do Conselho Fiscal, bem 
come o liquidante, equiparam-se aos administradores das sociedades anonimas 
para efeito de responsabilidade criminal.

Art. 44 - Sem prejuizo da agao que couber ao associado, a cooperativa, por seus 
administradores, ou representada por associado escolhido em assembleia geral, 
tera direito de agao contra os administradores, 
responsabilidade.

para promover sua

SEgAO V
DO CONSELHO FISCAL

Art. 45 - A administragao da Cooperativa sera fiscalizada assidua e 

minuciosamente por um Conselho Fiscal, constituido de 3 (tres) membros efetivos 

e 3 (tres ) suplentes, todos associados eleitos anualmente pela Assembleia Geral.

§1° O mandato dos membros do conselho fiscal da cooperativa tera 
duragao de 1 (um) ano, observada a renovagao de, ao menos, 2 (dois) membros a 
cada eleigao, sendo 1 (um) efetivo e 1 (um) suplente.

§ 2° Os membros do Conselho Fiscal, depois de aprovada sua eleigao pelo 
Banco Central do Brasil, serao investidos em seus cargos mediante termos de 

posse, lavrados no Livro de Atas do Conselho Fiscal, e permanecerao em 
exercicio ate a posse de seus substitutes.

§ 3° A assembleia geral podera destituir os membros do Conselho Fiscal 
a qualquer tempo.
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Perdera o mandate o membro do Conselho Fiscal que faltar a 2 
(duas) reunioes consecutivas ou a 4 (quatro) durante o exercicio social.

§4°

Art. 46
extraordinariamente, sempre que necessario, deliberando por maioria simples, 
presentes no minimo 02 ( dois ) Conselheiros Efetivos, reservado ao coordenador, 
quando for o caso, o voto de desempate. Suas deliberaqdes e demais ocorrencias 
substanciais nas reunioes constarao de ata, lavrada no Livro proprio, aprovada e 
assinada pelos membros presentes.

O Conselho reune-se, ordinariamente, uma vez por mes e.

§ 1° Em sua primeira reuniao escolhera, dentre seus membros efetivos, 
urn coordenador incumbido de convocar e dirigir os trabalhos das reunioes e urn 
secretario para redigir as atas e transcreve-las no livro proprio.

§ 2° As reunioes poderao, ainda, ser convocadas por qualquer de seus 
membros, por solicitagao dos cargos executives, do Conselho de Administragao 
ou da Assembleia Geral.

§ 3° Na ausencia do coordenador, os trabalhos serao dirigidos por 
substitute escolhido na ocasiao.

§ 4° Os membros suplentes poderao participar das reunioes e da«t 
discussoes, sem direito a voto, devendo ser delas avisados como os membrosx\\ 
efetivos. , \ V

Art. 47 - Quando da ausencia temporaria, ou no caso de vacancia, os 
Conselheiros efetivos, serao respectivamente, substituidos ou sucedidos pelos 

suplentes, obedecida a ordem de antiguidade como associado da Cooperativa e, 
em caso de coincidencia, por ordem decrescente de idade.

§ 1° Ocorrendo 04 (quatro) ou mais vagas no Conselho Fiscal, o Diretor 
Presidente convocara Assembleia Geral para o devido preenchimento no prazo de 
ate 30 (trinta) dias;

§ 2° Aplicam-se ao Conselho Fiscal as hipoteses de vacancia previstas 
artigo 32, paragrafo 5°, deste Estatuto observando-se, todavia, quanto ao inciso IV

no
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a redugao para 02 (duas) faltas consecutivas ou a 04 (quatro) alternadas no curso 
do mandate.

Art. 48 - No desempenho de suas fungoes, o Conselho Fiscal podera valer-se de 
informagoes dos administradores ou funcionarios da cooperativa, ou da 
assistencia de tecnico externo, quando a importancia ou complexidade dos 

assuntos o exigirem, caso em que a sociedade arcara com os custos, cabendo- 
Ihe, entre outras, as seguintes obrigagoes:

examinar a situagao dos negocios socials, das receitas e das 
despesas, dos pagamentos e recebimentos, operagoes em geral e 
outras questoes economicas, verificando sua adequada e regular 
escrituragao;
verificar, mediante exame dos livros de atas e outros registros, se as 
decisoes adotadas estao sendo corretamente implementadas; 
observar se o Conselho de Administragao se reunem regularmente e 
se existem cargos vagos na sua composigao que necessitem 
preenchimento;
inteirar-se das obrigagoes da cooperativa em relagao as autoridades 
monetarias, fiscais, trabalhistas ou administrativas, aos associados e 
verificar se existem pendencias no seu cumprimento; 
verificar os controles sobre valores e documentos sob custodia da 
cooperativa; r
avaliar a execugao da politica de emprestimos e a regularidade do, 
recebimento de creditos;
averiguar a atengao dispensada as reclamagoes dos associados; 
analisar balancetes mensais e balangos gerais, demonstratives de 

sobras e perdas, assim como o relatorio de gestao e outros, emitindo 
parecer sobre esses documentos para a assembleia geral; 
inteirar-se dos relatorios de auditoria e verificar se as observagoes 
neles contidas estao sendo devidamente consideradas pelos orgaos 
de administragao e pelos gerentes;
exigir, da Administragao, relatorios especificos, declaragoes por 
escrito ou prestagao de esclarecimentos;

IV-

Vv-

VI-

VII-
VIII-

IX-

X-
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XI- apresentar aos orgaos de administragao, com periodicidade minima 
trimestral
decorrentes da atividade fiscalizadora; 
apresentar, a assembleia geral ordinaria, relatorio sobre 
atividades, e pronunciar-se sobre a regularidade dos atos praticados 
pela Administragao e eventuais pendencias da cooperativa; 
instaurar inqueritos e comissdes de averiguagao mediante previa 
anuencia da assembleia geral;
avaliar os auditores independentes e a equipe de auditoria interna, 
propria ou contratada, encaminhando relatorio ao Conselho de 
Administragao;
convocar assembleia geral extraordinaria 
previstas neste estatuto.

Paragrafo unico. Os membros efetivos do Conselho Fiscal 
solidariamente responsaveis pelos atos e fatos irregulares da administragao da 

cooperativa, cuja pratica decorra de sua omissao, displicencia, falta de acuidade, 
de pronta advertencia aos orgaos de administragao e, na inercia ou renitencia 
destes, de oportuna denuncia a assembleia geral.

CAPITULO VII
DO PROCESSO ELEITORAL

SEQAOI
DO COMITE ELEITORAL E DA ELEIQAO

Sera constituido pelo Conselho de Administragao, para cada eleigao, urn 
“Comite Especial para Assuntos Eleitorais", composto de 03 (tres) associados 
ativos e em dia com suas obrigagdes estatutarias e nao concorrentes a nenhum 

cargo eletivo na oportunidade, atuando com os seguintes objetivos:

divulgar entre os associados, os cargos eleitorais a preencher; 
inscrever chapas e/ou candidates; 
receber e julgar impugnagdes e recursos; 
registrar as candidaturas ate 05 (cinco) dias antes das eleigdes; 
determinar os associados aptos a votarem e a serem votados- '

relatorio contend© conclusdes e recomendagdes

XII- suas

XIII-

XIV-

XV- nas circunstancias

sao

Art. 49 -

KI-

III-
IV-
V-
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VI- coordenare presidiro processo eleitoral.

Art. 50 - Compete ainda ao Comite Eleitoral:

I- verificar se o candidate preenche os requisites estatutarios;
afixar as chapas concorrentes em local de facil acesso dos
associados.

§ 1° O associado ocupante de cargo politico partidario remunerado nao 
podera ser candidate a cargo de Conselheiro Administrative e Fiscal.

§ 2° O comite eleitoral tera prazo de 48 horas para analisar as chapas, 
julgar impugnagoes e recursos, baseado neste Estatuto e comunicar os resultados 
irrecorriveis aos interessados que deverao apresentar uma nova chapa, em 24 
(vinte e quatro) horas antes do inicio da Assembleia Geral da eleigao, atendendo 

as exigencias do processo eleitoral. A chapa que nao atender as exigencias 
acima, perdera o direito de concorrer.

Art. 51 - Para o preenchimento dos cargos eletivos devera ser observado o 
seguinte:

I- Para o preenchimento dos cargos executives e do Conselho de 
Administragao e Fiscal, as chapas deverao ser completas,  ̂
registradas de acordo com as normas estatutarias, indicados pela \\ 
aposigao da assinatura de no minimo 15 (quinze) associados com x 
direito a voto; f

As chapas concorrentes a eleigao deverao ser acompanhadds_  ̂
declaragao de seus componentes de que, se eleitos, assumirao e 

exercerao os respectivos mandates;
Nao podera o mesmo Associado concorrer em mais de uma chapa; 
Quando nao ocorrer registro de qualquer chapa na forma prevista 

neste Estatuto, a chapa do Conselho sera composta na Assembleia 
Geral de eleigao, pela propria Assembleia, antes de proceder a 
votagao.

/

in-
IV-
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CAPITULO VIII
DO BALANQO, SOBRAS, PERDAS E FUNDOS

Art. 52 - O balango e o demonstrative de sobras e perdas serao levantados 
semestralmente, em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano, devendo 
tambem ser levantado mensalmente balancete de verificagao.

§ 1° Das sobras apuradas no exercicio, serao deduzidos os seguintes 
percentuais para os Fundos Obrigatdrios:

40% (quarenta por cento) para o Fundo de Reserva;
5% (cinco por cento) para o Fundo de Assistencia Tecnica, 
Educacional e Social -FATES.

§2° As sobras liquidas, deduzidas as parcelas atribuidas aos fundos 
obrigatorios, serao destinadas, de acordo com o que decidir a assembleia geral:

ao rateio entre os associados, proporcionalmente as operapoes l • ~ 
realizadas com a cooperativa; 
a constituipao de outros fundos; ou 

a manutenpao na conta “Sobras / Perdas Acumuladas”.

§ 3° As perdas verificadas no decorrer do exercicio serao cobertas com' 
recursos provenientes do Fundo de Reserva e, se este for insuficiente, mediante 
rateio entre os associados, na razao direta dos servigos usufruidos.

§4° A cooperativa, mediante decisao da Assembleia Geral, podera 

compensar, por meio de sobras dos exercicios seguintes, o saldo remanescente 
das perdas verificadas no exercicio findo, observando, contudo, os limites de 

patrimonio exigiveis na forma da regulamentagao vigente, conservando o controle 
da parcela correspondente a cada associado no saldo das perdas retidas.

Art. 53 - Reverterao em favor do Fundo de Reserva as rendas nao 

os auxilios ou doagoes sem destinagao especifica.

I-

III-

\

L

operacionais e
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Art. 54-0 Fundo de Reserva destina-se a reparar perdas e atender ao 
desenvolvimento das atividades da cooperativa.

Art. 55-0 Fundo de Assistencia Tecnica, Educacional e Social - FATES destina- 
se a prestapao de assistencia aos associados e seus familiares e aos empregados 
da cooperativa, segundo programa aprovado pela assembleia geral.

Paragrafo unico. Os servipos a serem atendidos pelo FATES poderao ser 
executados mediante convenio com entidades publicas ou privadas.

Art. 56 - Os fundos obrigatorios sao indivisiveis entre os associados, mesmo nos 

casos de dissolupao ou liquidapao da cooperativa, hipotese em que serao 
recolhidos a Uniao na forma legal.

CAPITULO IX
DA OUVIDORIA

Art. 57 - A Cooperativa instituira componente organizacional de ouvidoria 
termos da legislapao vigente, com as seguintes atribuipoes:

§ 1° Assegurar a estrita observancia das normas legais e regulamentares 
relativas aos direitos dos associados e usuarios e de atuar como canal de' 
comunicagao entre a Cooperativa e os associados e usuarios de seus produtos, 
inclusive na mediagao de conflitos. f

§ 2° Atender em ultima instancia as demandas dos associados e usuarios de 

produtos e servigos que nao tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento 
primario da instituigao.

§ 3° Considera-se primario o atendimento habitual realizado 
pontos ou canais de atendimento.

Art. 58 - A estrutura de ouvidoria sera composta, no minimo, por urn Diretor, que 

sera responsavel junto ao Banco Central do Brasil, e pelo ouvidor.

nos

em quaisquer
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§ 1° O diretor responsavel pela ouvidoria pode desempenhar outras fungdes 

na instituigao, inclusive a de ouvidor, exceto a de diretor de administragao de 
recursos de terceiros, o Diretor Responsavel pela Ouvidoria e tambem 
responsavel pela observancia das normas legais e regulamentares relatives aos 
direitos dos associados e usuarios, devendo estar ciente de suas obrigagdes para 
com os associados e usuarios dos produtos e servigos da Cooperativa.

§ 2° O ouvidor sera escolhido dentre os colaboradores e associados, a 
partir de seu conhecimento do funcionamento da estrutura operacional da 
cooperativa, nao podera exercer atividade de auditoria interna e sera designado 
por deliberagao do Conselho de Administragao.

§3° O ouvidor sera destituido por deliberagao do Conselho de 
Administragao, nas seguintes hipoteses:

I- por comprovada deficiencia no exercicio da fungao;
II- por transferencia de local de trabalho, desde que impossibilite o 

exercicio do cargo; 
a pedido do ouvidor;
por perda do vinculo de colaborador ou associado.

III-
IV-

§ 4° O tempo de duragao do mandate do Ouvidor sera de ate 48 
(quarenta e oito) meses, coincidindo com o prazo do mandate do Conselho de 
Administragao, permanecendo em exercicio ate a designagao de seu substitute.

Art. 59 - Compete a ouvidoria:

atender, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e 
adequado as demandas dos associados e usuarios de produtos e 
servigos;

prestar esclarecimentos aos demandantes acerca do andamento das 
demandas, informando o prazo previsto para resposta;
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III- Informar aos reclamantes o prazo previsto para resposta final, de 
acordo com as normas legais e regulamentares;

encaminhar resposta conclusiva para a demanda dos reclamantes 
ate o prazo informado no inciso III;

proper ao Conselho de Administragao medidas corretivas ou de 
aprimoramento de procedimentos e retinas, em decorrencia da 
analise das reclamagoes recebidas;

elaborar e encaminhar a auditoria interna, ao comite de auditoria, 
quando existente, e ao Conselho de Administragao, ao final de cada 
semestre, relatorio quantitative e qualitative acerca da atuagao da 
ouvidoria, contend© as proposigoes de que trata o inciso V;

manter o conselho de administragao, ou, na sua ausencia, a diretoria 
da instituigao, informado sobre os problemas e deficiencias 
detectados no cumprimento de suas atribuigoes e sobre o resultado 
das medidas adotadas pelos administradores para soluciona-los.

IV-

V-

VI-

VII-

Art. 60 - A Cooperativa compromete-se expressamente a:

I- criar condigoes adequadas para o funcionamento da ouvidoria? bem 

como para que sua atuagao seja pautada pela transparenci^, 
independencia, imparcialidade e isengao; e

II- assegurar o acesso da ouvidoria as informagoes necessarias para a 

elaboragao de resposta adequada as demandas recebidas, com total 
apoio administrative, podendo requisitar informagoes e documentos 

para o exercicio de suas atividades no cumprimento de suas 
atribuigoes.

Paragrafo unico. A Cooperativa podera firmar convenio, nos termos da legislagao 
vigente, para utilizagao de servigo de atendimento e assessoramento.

\
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CAPITULO X
DA DISSOLUQAO E LIQUIDAQAO

Art. 61
oportunidade em que serao nomeados um liquidante e um Conselho Fiscal de tres 
membros para proceder a sua liquidagao:

I- quando assim o deliberar a assembleia geral, e caso um minimo de 
vinte associados nao se dispuserem a assegurar a sua continuidade;

II- devido a alteragao de sua forma juridica; 
pela redugao do numero minimo de associados ou do capital social

se ate a assembleia geral subsequente, realizada em prazo 
nao inferior a seis meses, eles nao forem restabelecidos; 
pelo cancelamento da autorizagao para funcionar; 
pela paralisagao de suas atividades por mais de 120 dias corridos.

§ 1° O processo de liquidagao so podera ser iniciado apos a anuencia do 
Banco Central do Brasil.

- A cooperativa se dissolvera nos casos a seguir especificados

III-
mmimo

IV-
V-

§2° Em todos os atos e operagoes, o liquidante devera usar ^ 
denominagao da cooperativa, seguida da expressao: "Em liquidagao". (

§3° A dissolugao da sociedade importara no cancelamento da 
autorizagao para funcionar e do registro.

§ 4° A assembleia geral podera destituir o liquidante e os membros do 
Conselho Fiscal a qualquer tempo, nomeando os seus substitutes.

Art. 62 - O liquidante tera todos os poderes normais de administragao, podendo 
praticar atos e operagoes necessaries a realizagao do ativo e pagamento do 
passive.

CAPITULO XI
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DAS DISPOSigOES GERAIS

Art. 63 - Dependem da previa e expressa aprovapao do Banco Central do Brasil 
os seguintes atos:

I- eleipao de membros do Conselho de Administrapao e do Conselho 
Fiscal;
reforma do estatuto social; 
mudanpa do objeto social; 
fusao, incorporagao ou desmembramento;
dissolugao voluntaria da sociedade e nomeagao do liquidante e dos 
fiscais.

III-
IV-
V-

Art. 64 - Nao pode haver parentesco ate o 2° (segundo) grau, em linha reta ou 

colateral, dentre o agrupamento de pessoas componentes dos orgaos de 
administragao e do Conselho Fiscal.

Art. 65 - E vedado aos membros de orgaos estatutarios e aos ocupantes de 

fungoes de gerencia da cooperativa participar da administragao ou deter 5% (cinco 
por cento) ou mais do capital de empresas de fomento mercantil e de outras 
instituigoes financeiras e demais instituigoes autorizadas a funcionar pelo Banco ; 
Central do Brasil, com excegao de cooperativa central de credit© e de instituigoes 
financeiras controladas por cooperativas de credito.

Art. 66 - Constituem condigoes basicas, legais ou regulamentares, para © 
exercicio de cargos dos orgaos estatutarios da cooperativa:

ter reputagao ilibada;
nao ser impedido por lei especial, nem condenado por crime 
falimentar, de sonegagao fiscal, de prevaricagao, de corrupgao ativa 

passiva, de concussao, de peculate, contra a economia popular, a 
fe publica, a propriedade ou o Sistema Financeiro Nacional. 
condenado a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o 
acesso a cargos publicos;

III- nao estar declarado inabilitado para cargos de administragao
instituigoes financeiras e demais sociedades autorizadas a funcionar

-

I-

ou

ou

nas
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pelo Banco Central do Brasil ou em outras instituigoes sujeitas a 
autoriza5ao, ao controle e a fiscalizagao de orgaos e entidades da 
administragao publica direta e indireta, incluidas as entidades de 
previdencia privada, as sociedades seguradoras, as sociedades de 
capitalizagao e as companhias abertas;
nao responder, nem qualquer empresa da qual seja controlador ou 
administrador, por pendencias relativas a protesto de titulos, 
cobrangas judiciais, emissao de cheques 
inadimplemento de obrigagoes e outras 
circunstancias analogas; 
nao estar declarado falido ou insolvente, nem ter participado da 
administragao ou ter controlado firma ou sociedade concordataria ou 
insolvente.

IV-

sem fundos, 
ocorrencias ou

V-

Art. 67 - A filiagao ou desfiliagao da sociedade a cooperativa central de credito 
devera ser deliberada pela assembleia geral.

§ 1° A filiagao pressupoe autorizagao a cooperativa central de credito 
para supervisionar o funcionamento da sociedade e nela realizar auditorias, 
podendo, para tanto, examinar livros e registros de contabilidade e outros papei^ 

ou documentos ligados as suas atividades, e coordenar o cumprimento das xn

disposigbes regulamentares referentes a implementagao de sistema de controles ft
internes. / v'

§ 2° Para participar do processo de centralizagao financeira, a sociedade 
devera estruturar-se adequadamente, segundo orientagoes emanadas da 
cooperativa central de credito.

§ 3° A cooperativa respondera solidariamente com o respective 
patrimonio, pelas obrigagoes contraidas pela cooperativa central de credito, 
exclusivamente em decorrencia de sua participagao no Servigo de Compensagao 
de Cheques e Outros Papeis.

Art. 68 - Os casos omissos ou duvidosos serao resolvidos de acordo com a Lei e 

os principios cooperativistas, ouvidos os orgaos assistenciais e de fiscalizagao.
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Redagao consolidada na forma das altera^oes efetuadas pela Assembleia Geral 
Extraordinaria realizada no dia 25 de Janeiro de 2021.

Guagui-ES, 25 de Janeiro de 2021.

Gilson CcMa de Oliveira 
Diretor EinanceiroDiretor Presidente

Declaro que prestei assistenci, idica nos termos da lei.

Adifeon de Souza Jeveaux 
OXB-ES* 6.150 

CPF: 526.176.377-00
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Oficio 10.368 /2021 BCB/Deorf/GTRJA 
Processo 186616s Rio de Janeiro, 7 de maio 2021.0/
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A
§ Cooperativa de Credito Rural de Gua<?ui - Crediguagui 

Rua Bom Jesus do Livramento, 25 - Centro 

29560-000 Gua^ui - ES

t

l

: A/C dos Senhores
Renato Caiado Casotti - Diretor Presidente 

Gilson Costa de Oliveira - Diretor Financeiro

I
3
I
§
I
<3

Assunto: Comunicagao de deferimento de pleito.I
s
O

K
I Prezados Senhores,

C omunicamos que o Banco Central do Brasil, por despacho desta data, aprovou a 
reforma estatutaria, conforme deliberada na Assembleia Geral Extraordinaria de 25 de Janeiro de 
2021.

I
2

1

2. Para a decisao do pleito, o Banco Central do Brasil nao entrou no merito das 
deliberates que independem de sua aprova<?ao, entre as quais aquelas a que se referem os 
incisos l e II do artigo 44 da Lei n° 5.764, de 16 de dezembro de 1971.

Anexamos o estatuto social consolidado com as altera^oes aprovadas no referido ato3.
societario.

Atenciosamente,

Alexandre Martins Bastos 
Gerente-Tecnico

Delio Jose Cordeiro Galvao 
Coordenador

Anexos: 1 documentos; 35 paginas.

Departamento de Organizacao do Sistema Financeiro (Deorf)
Gerfincia-Tecnica no Rio de Janeiro (GTRJA)

Av Presidente Vargas, 730 - 21 ° andar - Centro - 20071-900 Rio de Janeiro - RJ 
Tel.: (21)2189-5240, 2189-5146 
E-mail, gtrja.deorf@bcb.gov.br
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