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1. Mensagem do Presidente do Conselho de Administração e do Diretor-

Presidente 

 

Brasília, DF 04 de abril de 2018. 

Prezados Associados, 

Temos o prazer de convidá-los a participar das Assembleias Gerais Extraordinária e 
Ordinária do Sicoob Executivo, a serem realizadas cumulativamente no dia 17 de abril 
de 2019, a partir das 14h, em terceira e última convocação, no Auditório Olacyr de 
Moraes, no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, localizado na 
Esplanada dos Ministérios - Bloco D, Ed. Sede, Térreo – Brasília, DF. 

Para tanto, estamos disponibilizando este informativo com os dados necessários para 
avaliação das matérias que serão objeto de deliberação, bem como com as orientações 
para o exercício de seu direito de voto.  

Trata-se de evento de extrema importância dentro do nosso calendário anual, onde 
todos vocês associados terão a oportunidade de participar da discussão de questões 
relevantes para a nossa Cooperativa. 

Convictos de continuar recebendo o apoio de V.Sas. permanecemos à disposição para 
quaisquer outros esclarecimentos adicionais. 

Atenciosamente. 

 

 

Luiz Lesse Moura Santos 
Presidente do Conselho de Administração 
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2. Edital de Convocação 

O Edital de Convocação para as Assembleias Gerais ora convocadas foi publicado no 
Diário Oficial da União (DOU), do dia 03/04/2019, Edição 64, Seção 3, Página 144, nos 
termos do disposto nos Artigos 45 e 77 do Estatuto Social do Sicoob Executivo, cujo teor 
segue transcrito abaixo: 

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER 
EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS 

TRABALHADORES EM ENSINO DO DISTRITO FEDERAL LTDA.  SICOOB EXECUTIVO. 

CNPJ Nº 00.694.877/0001-20 - NIRE 5340000729 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE RERRATIFICAÇÃO E ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA – AGE/AGO/2019 

 

De conformidade com as deliberações do Conselho de Administração, na 147ª 
Reunião Extraordinária, realizada em 12/02/2019, e de acordo com o disposto nos 
artigos 45 e 77 do Estatuto Social, ficam convocados os senhores associados, que 
nesta data somam 10.945, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária de 
Rerratificação e Assembleia Geral Ordinária no dia 17/04/2019, às 12h horas, em 
primeira convocação, com a presença de 2/3 do número de associados, em segunda 
convocação às 13 horas, com a presença de metade mais um dos associados, ou 
ainda em terceira e última convocação às 14 horas, com a presença mínima de 10 
(dez) associados, a realizar-se no Auditório Olacyr de Moraes, no Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, localizado na Esplanada dos 
Ministérios - Bloco D, Ed. Sede, Térreo - Brasília/DF, para deliberarem sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA: 

 

1. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE RERRATIFICAÇÃO 
 

1.1. Reforma estatutária, compreendendo: 
1.1.1. alteração do Art. 13; Art. 18; § 2º do Art. 21, Art. 22; Art. 31; Art. 36; 

§ 2º do Art. 46; Art. 77; Art. 83, Art. 89, Art. 90 e Art. 93;  
1.1.2. exclusão do Art. 32 e inciso “xii” do Art. 101; 
1.1.3. inclusão de novo Artigo e renumeração dos artigos 17 a 32.  
 

2. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
 

2.1. Prestação de Contas dos Órgãos de Administração, compreendendo: 
2.1.1. Relatório de Gestão; 
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2.1.2. Balanço dos dois semestres do exercício social findo em 31/12/2018; 
2.1.3. Demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2018; 
2.1.4. Parecer da Auditoria Externa;  
2.1.5. Parecer do Conselho Fiscal; 

2.2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2018; 
2.3. Plano de utilização do FATES para o período abril/2019 a março/2020; 
2.4. Fixação do valor da Verba de Representação do Presidente e Cédula de 

Presença para os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal; 
2.5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, as gratificações e 

encargos sociais dos membros da Diretoria Executiva; 
2.6. Alteração da Política de Remuneração dos Conselhos de Administração e 

Fiscal e da Diretoria Executiva do Sicoob Executivo; 
2.7. Política de pagamento de juros ao capital social referente ao exercício de 

2019; 
2.8. Apreciação de recurso de associado, nos termos do Artigo 13 do Estatuto 

Social; 
2.9. Outros assuntos de interesse dos associados. 

As Assembleias serão realizadas fora da sede da Cooperativa por falta de espaço 
físico adequado. 

Brasília, 02 de abril de 2018. 

Luiz Lesse Moura Santos 
Presidente do Conselho de Administração 

 

 

O Edital enumera, expressamente, na ordem do dia, todas as matérias a serem 
discutidas, não cabendo a inclusão de outros assuntos que dependam de deliberação 
assemblear. 

 

Os documentos de que trata o Edital de Convocação, relativos ao exercício social 
encerrado em 31.12.2018, estão à disposição dos associados na sede social da 
cooperativa, podendo ser visualizados no site www.sicoobexecutivo.com.br. Tais 
documentos consubstanciam- se em: 

-   Relatório da Administração sobre os negócios e os principais fatos administrativos do 
exercício; 

-   Cópia das Demonstrações Contábeis, compreendendo os dois Balanços Semestrais 
do exercício de 2018, as Demonstrações de Resultado do Exercício, as 
Demonstrações das Mutações do Patrimônio, as Demonstrações do Fluxo de Caixa e 
as Notas Explicativas; 

-   Relatório dos Auditores Independentes; e 

http://www.sicoobexecutivo.com.br./
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-   Parecer do Conselho Fiscal. 

 

Todos os demais documentos relativos às Assembleias Gerais são colocados à 
disposição dos associados na Secretaria Executiva – Secex, na sede social da 
cooperativa, podendo inclusive serem visualizados no site 
www.sicoobexecutivo.com.br - Governança Cooperativa – Assembleia Geral.  

http://www.sicoobexecutivo.com.br/
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3. Informações sobre as Assembleias Gerais 

 

3.1. Presidência 

As Assembleias Gerais do Sicoob Executivo são presididas pelo Presidente do Conselho 
de Administração, ou, na sua ausência, por seu substituto estatutário. 

 

3.2. Convocação 

As Assembleias Gerais são convocadas e instaladas de acordo com a lei e o Estatuto 
Social e têm poderes para decidir sobre todos os negócios relacionados ao objeto da 
Sociedade e tomar as decisões que julgar convenientes à sua defesa e desenvolvimento. 

 

As deliberações das assembleias vinculam a todos os associados, mesmos os 
discordantes e os ausentes aos eventos. 

 

3.3. Data para realização e assuntos a serem tratados 

A Assembleia Geral Ordinária será realizada obrigatoriamente uma vez por ano, no 
decorrer dos quatro primeiros meses após o término do exercício social, para deliberar 
sobre os seguintes assuntos, que deverão constar na ordem do dia: 

I – prestação de contas do órgão de administração, acompanhada de parecer do 
Conselho Fiscal, compreendendo: 

a) relatório da gestão; 

b) balanços levantados no primeiro e no segundo semestres do exercício social; 

c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das 
contribuições para cobertura das despesas da sociedade; 

II – destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os Fundos Obrigatórios, 
ou do rateio das perdas verificadas; 

III – eleição dos componentes do órgão de administração e do Conselho Fiscal; 

IV – fixação do valor da verba de representação, das gratificações e da cédula de 
presença, para: 

- Conselho de Administração; 

- Conselho Fiscal; 

- Diretoria Executiva; 

- Comissão Eleitoral. 
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V – quaisquer assuntos de interesse social, excluídos os enumerados no artigo 46 da Lei 
5.764, de 16.12.1971. 

 

A Assembleia Geral Extraordinária será realizada sempre que necessário e poderá 
deliberar sobre qualquer assunto de interesse da cooperativa, desde que mencionado 
no edital de convocação. 

É de competência exclusiva da Assembleia Geral Extraordinária deliberar sobre os 
seguintes assuntos: 

I – reforma do estatuto social; 

II – fusão, incorporação ou desmembramento; 

III – mudança de objeto social; 

IV – dissolução voluntária da sociedade e nomeação de liquidante; 

V – contas do liquidante ou liquidantes. 

 

3.4. Quórum de Instalação 

De acordo com o Artigo 48 do Estatuto Social do Sicoob Executivo, as Assembleias Gerais 
instalar-se-ão, com no mínimo 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira 
convocação; metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou dez 
associados, em terceira convocação. 

 

3.5. Direitos de Voto 

De acordo com o Artigo 7 do Estatuto Social do Sicoob Executivo, todos os associados 
podem tomar parte nas Assembleias Gerais, discutir e votar os assuntos que nelas 
forem tratados, ressalvadas as disposições legais ou estatutárias em contrário. 

 

Os ocupantes de cargos estatutários, bem como quaisquer outros associados, não 
poderão votar nas decisões sobre assuntos que a eles se refiram direta ou 
indiretamente, mas não ficarão privados de tomar parte nos respectivos debates. 

 

Na Assembleia Geral, em que for discutida a prestação de contas do órgão de 
administração e dirigida pelo Presidente da Cooperativa, logo após a leitura do relatório 
de gestão, das peças contábeis e do parecer do Conselho Fiscal, suspender-se-ão os 
trabalhos e o plenário indicará um associado para dirigir os debates e a votação da 
matéria. 

 

Cada associado tem direito a um voto, vedada a representação por meio de 
mandatários.  
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Os associados pessoas jurídicas, como Sociedades Comerciais e as Instituições sem 
fins lucrativos, deverão ser representados de conformidade com seu Estatuto, 
Contrato Social ou Regulamento, entregando os documentos comprobatórios da 
regularidade da representação, acompanhados de Ata de eleição dos Administradores, 
se for o caso, no local da realização da Assembleia. 

 

Em princípio, a votação será a descoberto, mas a Assembleia Geral poderá optar pelo 
voto secreto. 

 

As deliberações, na Assembleia Geral, serão tomadas por maioria de votos dos 
associados presentes com direito de votar, exceto quando se tratar dos assuntos 
enumerados no artigo 46 da Lei 5.764, de 16.12.1971, quando serão necessários os 
votos de 2/3 (dois terços) dos associados presentes. 
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4. Proposta para a Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada 

cumulativamente com a Assembleia Geral Ordinária, às 14h, em 3ª. 

Convocação 

Senhores Associados, 

O Conselho de Administração do Sicoob Executivo buscando adequar o Estatuto Social 

aos novos normativos, bem como atender determinação do Banco Central do Brasil – 

Bacen, apresentada no expediente Ofício 11498/2018-BCB/Deorf/GTBHO – Processo 
0000128679 e no BC Correio Nr. 119005062, de 24/01/2019, vem submeter para 
exame e deliberação proposta de reforma estatutária, conforme quadro comparativo, 
proposta anexa (Anexo 1): 

 

Recomendação de Voto do Conselho de Administração para as propostas: 
APROVAR A MATÉRIA. 
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5. Proposta para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada 

cumulativamente com a Assembleia Geral Extraordinária, às 14h, em 3ª. 

Convocação 

5.1. Relatório de Gestão 2018  

O Relatório de Gestão compreendendo: a Apresentação; o Perfil Corporativo; o 
Direcionamento Estratégico; o Mapa Estratégico; os Destaques de 2018; a Política de 
Riscos; o Desempenho Operacional e Financeiro; as Demonstrações Contábeis;  o Plano 
de Trabalho para 2019 e o Guia de Termos, assim como as Notas Explicativas, o Parecer 
do Conselho Fiscal e o Relatório da Auditoria Externa, correspondentes ao exercício 
social findo em   31.12.2018, estão disponíveis na versão eletrônica no site 
www.sicoobexecutivo.com.br. 

A versão em papel está disponível nos Postos de Atendimento da Cooperativa. 

Recomendação de Voto do Conselho de Administração: APROVAR A MATÉRIA. 

 

5.2.  Destinação das sobras apuradas no exercício de 2018 

O Conselho de Administração do Sicoob Executivo vem submeter, para exame e 
deliberação, proposta para Destinação das Sobras apuradas no exercício de 2018, 
conforme segue: 

a) Incorporação das Sobras Líquidas de R$ 1.466.708,99 ao Fundo de Reserva Legal.  

Justificativa: 

As Reservas Legais da Cooperativa são recursos que visam fortalecer a sua estrutura 
patrimonial, que no momento apresenta valores muito baixos em razão da sua 
utilização no exercício de 2017. 

Ademais, as recentes mudanças na metodologia de cálculo do Índice de Basiléia, 
reduziram este indicador, exigindo da Cooperativa um incremento no seu Patrimônio 
Líquido. 

Recomendação de Voto do Conselho de Administração: APROVAR A MATÉRIA. 

 

5.3.  Plano de utilização do FATES para o período abril/2019 a março/2020 

O Conselho de Administração do Sicoob Executivo vem submeter, para exame e deliberação, 
proposta do Plano de utilização do FATES para o período abril/2019 a março/2020, o valor 
destinado das sobras brutas do exercício de 2018, correspondente a R$ 370.789,50 para: 

http://www.sicoobexecutivo.com.br/
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I. Campanha Educacional e Capacitação Técnica: 

i. R$ 129.901,75 - correspondente a 33,92% do total; 

II. Eventos Sociais e Esportivos: 

i. R$ $ 53.000,00 – correspondente a 14,29% do total; 

III. Campanha de Incentivo Educacional – Pro-Educ: 

i. R$ 72.000,00 – correspondente a 19,42% do total; 

IV. Campanha de Capitalização: 

i. R$ 120.000,00 – correspondente a 32,36% do total. 

 

Recomendação de Voto do Conselho de Administração: APROVAR A MATÉRIA. 

 

5.4.  Fixação do Valor da Verba de Representação a disposição do Presidente 

e Cédula de Presença para os Membros dos Conselhos de Administração 

e Fiscal 

Para o exercício de 2019, o Conselho de Administração propõe reajuste de 18,58% 
sobre os valores aprovados na Assembleia Geral Ordinária de 2017: 

a) Valores Atuais: 
o Verba de Representação a disposição do Presidente: R$ 12.260,50; 
o Cédula de Presença para os membros dos Conselhos de Administração e 

Fiscal: R$ 1.260,50; 

(A Cédula de Presença para os membros dos Conselhos de Administração 
e Fiscal serão pagas de acordo com os itens 7.1 e 7.4 da Política de 
Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria 
Executiva do Sicoob Executivo, aprovada na 41ª AGE, realizada em 
03/10/2018). 

b) Valores Propostos: 
o Verba de Representação a disposição do Presidente: R$ 15.000,00: 
o Cédula de Presença para os membros dos Conselhos de Administração e 

Fiscal: R$ 1.500,00 

Os Membros Suplentes que venham a participar das reuniões farão jus ao mesmo valor 
pago para os Membros Titulares.  
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Recomendação de Voto do Conselho de Administração: APROVAR A MATÉRIA. 

 

5.5. Fixação do Valor Global para pagamento dos Honorários, as 

Gratificações e Encargos Sociais dos Membros da Diretoria Executiva 

Para o exercício de 2019, o Conselho de Administração propõe reajuste de 15,0% sobre 
os valores aprovados na Assembleia Geral Ordinária de 2018: 

▪ Valores Atuais: 
o Honorários do Diretor Operacional R$ 17.510,00; 
o Honorários do Diretor Administrativo e Financeiro: R$ 17.510,00; 

 
▪ Valores Propostos: 

o Honorários do Diretor Operacional R$ 20.136,50;  
o Honorários do Diretor Administrativo e Financeiro: R$ 20.136,50; 

Recomendação de Voto do Conselho de Administração: APROVAR A MATÉRIA. 

 

5.6. Política de pagamento de juros ao capital referente ao exercício de 

2019 

O Conselho de Administração do Sicoob Executivo vem submeter, para exame e 
deliberação, proposta para Pagamento de juros ao capital social no exercício de 2019, 
no mínimo 10% e no máximo 100% da taxa média anual da Selic, conforme determina a 
Lei Complementar nº 130. 

O Capital Social é a principal fonte de recursos da cooperativa e a sua remuneração é 
fundamental para que os associados continuem capitalizando cada vez mais na sua 
cooperativa. 

Recomendação de Voto do Conselho de Administração: APROVAR A MATÉRIA. 

 

5.7. Apreciação de recurso de associado, nos termos do Artigo 13 do 

Estatuto Social 

O Conselho de Administração do Sicoob Executivo considerando os fatos relatados e 
solicitação do Sicoob Confederação, constantes no expediente CA 759/2018 – Sicoob 
Confederação, de 16/10/2018, deliberou na sua 432ª Reunião Ordinária do Conselho de 
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Administração – ROCA acatar a solicitação de encerramento do relacionamento 
comercial com o Grupo “Borges/Muniz”.  

Justificativas: Seguindo as determinações previstas na Lei 9.613/98 as Instituições 
Financeiras somente devem manter relacionamento comercial com clientes que 
tenham transparência de suas atividades, da origem, legalidade do seu patrimônio, 
recursos e capacidade financeira. 

Ademais, o grupo econômico “Borges/Muniz” possui outras contas com 
movimentações de recursos de alto valor, de forma contumaz, que não nos deixa 
confortáveis a realizar o monitoramento desses casos, com riscos de danos vinculados a 
reputação e risco de imagem, que são irreversíveis para o Sicoob Executivo e o Sistema 
Sicoob. 

Recomendação de Voto do Conselho de Administração: APROVAR A MATÉRIA. 

 

5.8. Outros Assuntos de Interesse dos Associados. 

Brasília, DF, abril de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cooperativa de Economia e Crédito Mutuo dos Servidores do Poder Executivo 

Federal, dos Servidores da Secretária de Saúde e dos Trabalhadores em Ensino no 

Distrito Federal Ltda.  
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Anexo I 

 
VERSÃO ATUAL 

 

 
VERSÃO PROPOSTA 

 
JUSTIFICATIVA 

 

Alterações 
 

Art. 13. A eliminação do associado será 
decidida em reunião do Conselho de 
Administração e o que a ocasionou 
deverá constar de termo próprio e 
assinado pelo Presidente. 
 
§ 1º O associado será notificado por 
meio de cópia autenticada do Termo de 
Eliminação remetida, por processo que 
comprove as datas de remessa e de 
recebimento, no prazo de 30 (trinta) 
dias corridos, contados da data de 
reunião do Conselho de Administração 
em que aprovou a eliminação. 
 
§ 2º Será observado a favor do 
associado eliminado o direito à ampla 
defesa, podendo interpor recurso com 
efeito suspensivo para a primeira 
Assembleia Geral que se realizar. 
 condições: 
 
 

 

Alterações 
 

Art. 13. A eliminação do associado será 
decidida em reunião do Conselho de 
Administração e o que a ocasionou 
deverá constar de termo próprio e 
assinado pelo Presidente. 
 
§ 1º O associado será notificado da 
eliminação por processo que comprove 
as datas de remessa e de recebimento, 
no prazo de 30 (trinta) dias corridos, 
contados da data de reunião do 
Conselho de Administração. 
 
 
 
§ 2º Será observado a favor do 
associado eliminado o direito ao 
contraditório e à ampla defesa, podendo 
interpor recurso, em até trinta (30) dias 
após o recebimento do instrumento, 
previsto no § 1º deste artigo, com efeito 
suspensivo à primeira Assembleia Geral 
que se realizar. 

 

 
Tornar o 
processo de 
Eliminação mais 
eficiente, ágil e 
econômico. 
Pois, o principal 
instrumento de 
notificação do 
associado é a Carta 
Registrada, que já 
não tem a mesma 
eficácia que os 
meios de 
comunicação, via 
redes sociais.  
As mensagens 
eletrônicas (e-mail), 
mensagens por 
WhatsApp, SMS, e 
outros, têm 
alcançado as 
pessoas de forma 
mais ágil e com 
custos muito mais 
baixos. 
 

  
Inclusão de novo Artigo e 

renumeração dos artigos 17 a 32 
 
Art. 17. No caso de inadimplência por 
parte do associado, a Cooperativa 
poderá, com a anuência do associado, 
promover a compensação prevista no 
artigo 368 da Lei 10.406/02, entre os 
valores totais vencidos e não pagos da 
operação de crédito realizada, e seu 
crédito oriundo das respectivas quotas-
partes, resguardado o limite mínimo de 
integralização do capital. 
 
 

 
 
 
 
Atender 
determinação do 
Banco Central do 
Brasil – Bacen, 
apresentada no 
expediente Ofício 
11498/2018-
BCB/Deorf/GTBHO 
– Processo 
0000128679, que 
diz 
 
“Deverá essa 
cooperativa, na 
próxima assembleia 
geral que realizar, 
promover reforma 
estatutária com 
vistas a: 

• alterar a redação 
do parágrafo único 
do art. 31, que, ao 
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outorgar ao 
Conselho de 
Administração o 
poder de, por sua 
iniciativa, realizar a 
compensação das 
dívidas 
inadimplidas com 
quotas-partes do 
associado, 
contraria o 
parágrafo único do 
art. 22 da Res. 
4434/2015, que 
prevê o resgate 
eventual se dá por 
iniciativa do 
associado;”. 

 

 
Art. 18. O associado que foi eliminado 
ou excluído pelo motivo expresso no 
inciso IV do art. 14 somente poderá 
apresentar novo pedido de admissão ao 
quadro social da Cooperativa após 05 
(cinco) anos, contado da restituição da 
última parcela das quotas- partes. 
 
 

 
Art. 18 19. O associado que foi 
eliminado ou excluído pelo motivo 
expresso no inciso IV do art. 14 somente 
poderá apresentar novo pedido de 
admissão ao quadro social da 
Cooperativa após 05 (cinco) anos, 
contado da restituição da última parcela 
das quotas- partes. 

 

 
Corrigir erro de 
conteúdo. Pois o 
associado que 
venha a ser 
excluído poderá 
readquirir os 
requisitos 
estatutários de 
ingresso e 
regressar a 
cooperativa. A 
redação atual pune 
o associado que 
saiu da cooperativa 
independentemente 
de sua vontade. 
Entendemos que 
ele não poderá ser 
punido por um ato 
que independe de 
sua vontade.  
 

 
Art. 21. No ato de admissão, o 
associado subscreverá e integralizará à 
vista, no mínimo, 20 (vinte) quotas-
partes. 
 
§ 1º ... 
 
§ 2º As quotas-partes integralizadas 
responderão como garantia das 
obrigações (operações de crédito) que o 
associado assumir com a Cooperativa, 
nos termos do art. 16. 
 

 
Art. 21. 22. No ato de admissão, o 
associado subscreverá e integralizará à 
vista, no mínimo, 20 (vinte) quotas-
partes. 
 
§ 1º ... 
 
§ 2º As quotas-partes integralizadas 
responderão como garantia das 
obrigações (operações de crédito) que o 
associado assumir com a Cooperativa, 
nos termos do art. 16 e 17. 

 

 
Ajustar a 
numeração de 
artigo que é citado, 
onde foi alterado 
em função da 
inclusão do Art. 17. 
 
 

 
Art. 22. Para o aumento contínuo do 
capital social, cada associado, pessoa 
física ou pessoa jurídica, obriga-se a 
subscrever e integralizar, um valor 
mínimo de acordo com a Política de 
Capitalização, fixada pelo Conselho de 

 
Art. 22. 23. Para o aumento contínuo do 
capital social, cada associado, pessoa 
física ou pessoa jurídica, obriga-se a 
subscrever e integralizar, um valor 
mínimo de acordo com a Política de 
Capitalização, fixada pelo Conselho de 

 
Ajustar a 
numeração de 
artigo que é citado, 
onde foi alterado 
em função da 
inclusão do Art. 17. 
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Administração, respeitado o limite fixado 
no art. 21, § 1º 
 

Administração, respeitado o limite fixado 
no art. 21 22, § 1º 

 

 
 

 
Art. 30. O associado poderá solicitar o 
resgate parcial de quotas-partes 
integralizadas, deduzido o capital 
mínimo de ingresso e garantida a 
manutenção de todos os direitos 
sociais, em uma das seguintes 
condições: 
.... 
§ 1º ... 
 
§ 2º A solicitação de que trata o caput, 
sem prejuízo do art. 29, somente será 
deferida pela Cooperativa se o parecer 
técnico sobre os impactos patrimoniais, 
a ser emitido pela Cooperativa, for 
favorável à concessão do pedido. 
 

 
Art. 30. 31. O associado poderá solicitar 
o resgate parcial de quotas-partes 
integralizadas, deduzido o capital 
mínimo de ingresso e garantida a 
manutenção de todos os direitos sociais, 
em uma das seguintes condições: 
.... 
§ 1º ... 
 
§ 2º A solicitação de que trata o caput, 
sem prejuízo do art. 29 30, somente será 
deferida pela Cooperativa se o parecer 
técnico sobre os impactos patrimoniais, 
a ser emitido pela Cooperativa, for 
favorável à concessão do pedido. 

 

 
Ajustar a 
numeração de 
artigo que é citado, 
onde foi alterado 
em função da 
inclusão do Art. 17. 
. 

 
Art. 31. O resgate de quotas-partes 
integralizadas depende, inclusive, da 
observância dos limites de patrimônio 
exigíveis na forma da regulamentação 
vigente, sendo o resgate parcial 
solicitado pelo associado, condicionado, 
ainda, à autorização específica do 
Conselho de Administração, que 
observará critérios de conveniência e 
oportunidade e demais condições 
normativas. 
 
§ Único. A critério do Conselho de 
Administração, eventuais débitos 
vencidos do associado com a 
Cooperativa, poderão ser deduzidos do 
montante das respectivas quotas-
partes, resguardados os limites 
operacionais previstos nas normas 
vigentes. 
 
 

 
Art. 31. 32. O resgate de quotas-partes 
integralizadas depende, inclusive, da 
observância dos limites de patrimônio 
exigíveis na forma da regulamentação 
vigente, sendo o resgate parcial  
solicitado pelo associado, 
condicionado, ainda, à autorização 
específica do Conselho de 
Administração, que observará 
critérios de conveniência e 
oportunidade e demais condições 
normativas. 
 
§ Único. Após o deferimento do 
resgate parcial, o Conselho de 
Administração poderá deduzir 
eventuais débitos vencidos, do 
associado com a Cooperativa, do 
montante das respectivas quotas-
partes a serem resgatadas. 
 

 

 
Atender 
determinação do 
Banco Central do 
Brasil – Bacen, 
apresentada no 
expediente Ofício 
11498/2018-
BCB/Deorf/GTBHO 
– Processo 
0000128679, que 
diz: 
“Deverá essa 
cooperativa, na 
próxima assembleia 
geral que realizar, 
promover reforma 
estatutária com 
vistas a: 

• alterar a redação 
do parágrafo único 
do art. 31, que, ao 
outorgar ao 
Conselho de 
Administração o 
poder de, por sua 
iniciativa, realizar a 
compensação das 
dívidas 
inadimplidas com 
quotas-partes do 
associado, 
contraria o 
parágrafo único do 
art. 22 da Res. 
4434/2015, que 
prevê o resgate 
eventual se dá por 
iniciativa do 
associado;”. 

•  
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Art. 32. De todos os resgates de que 
trata este Capítulo, deverão ser 
deduzidos os débitos vencidos e não 
liquidados contraídos com a 
Cooperativa. 

 

 
EXCLUIR o Artigo. 
 

 

 
Atender solicitação 
do Banco Central 
 
“... o artigo 32 
deverá ser excluído, 
uma vez que a 
respectiva redação, 
na forma  proposta, 
está contemplando 
todos os tipos de 
resgate, inclusive o 
“eventual’, 
contrariando 
portanto o disposto 
no parágrafo único 
do artigo 22, da 
Resolução nº 
4.434/2015; além de 
que a possibilidade e 
respectivos 
procedimentos, para 
se realizar tal 
compensação, já 
está contemplada 
nos capítulos 
específicos sobre 
“resgate ordinário” e 
sobre “resgate 
eventual ou parcial”. 
A duplicidade de 
informação pode 
causar interpretação 
equivocada do 
assunto. 
 

 
Art. 36. Das sobras apuradas no 
exercício, serão deduzidos os seguintes 
percentuais para os Fundos 
Obrigatórios: 
  
I.  40% (quarenta por cento) para o 
Fundo de Reserva destinado a reparar 
perdas e a atender ao desenvolvimento 
das atividades da Cooperativa; 
  
 
II. 10% (dez por cento) para o Fundo de 
Assistência Técnica, Educacional e 
Social (Fates) destinado à prestação de 
assistência aos associados e a seus 
familiares, e aos empregados da 
Cooperativa, segundo programa 
aprovado pela Assembleia Geral. 
 

 
Art. 36. Das sobras apuradas no 
exercício, serão deduzidos os seguintes 
percentuais para os Fundos 
Obrigatórios: 
  
I.  60% (sessenta por cento) 80% 
(oitenta por cento) para o Fundo de 
Reserva destinado a reparar perdas e a 
atender ao desenvolvimento das 
atividades da Cooperativa; 
  
II. 10% (dez por cento) para o Fundo de 
Assistência Técnica, Educacional e 
Social (Fates) destinado à prestação de 
assistência aos associados e a seus 
familiares, e aos empregados da 
Cooperativa, segundo programa 
aprovado pela Assembleia Geral. 
 

 

 
A proposta de 
alteração deste 
artigo foi 
apresentada na 34ª 
AGO, de 
04/04/2018, pelo 
associado Paulo 
Generino, consiste 
no aumento da 
destinação das 
Sobras Brutas para 
o Fundo de 
Reserva Legal 
Hoje o percentual 
de repasse está em 
40%. A proposta do 
associado é 
aumentar para 80%. 
O Conselho de 
Administração tem 
uma proposta de 
aumento para 60%. 
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Art. 46. A Assembleia Geral será 
convocada com antecedência mínima 
10 (dez) dias, mediante edital divulgado 
de forma tríplice e cumulativa da 
seguinte forma: 
 
I....  
 
II... 
. 
III... 
 
§    1º    ... 
 
§ 2º Quando houver eleição do 
Conselho de Administração, a 
Assembleia Geral deverá ser 
convocada com antecedência mínima 
de 30 (trinta) dias. 
 
 

 
Art. 46. A Assembleia Geral será 
convocada com antecedência mínima 10 
(dez) dias, mediante edital divulgado de 
forma tríplice e cumulativa da seguinte 
forma: 
 
I....  
 
II.... 
 
III.... 
 
§    1º    ... 
 
§ 2º Quando houver eleições gerais ou 
parciais para ocupação de cargos do 
Conselho de Administração, a 
Assembleia Geral deverá ser convocada 
com antecedência mínima de 30 (trinta) 
dias. 

 

 
Atender 
determinação do 
Banco Central do 
Brasil – Bacen, 
apresentada no 
expediente Ofício 
11498/2018-
BCB/Deorf/GTBHO 
– Processo 
0000128679, que 
diz: 
“Deverá essa 
cooperativa, na 
próxima assembleia 
geral que realizar, 
promover reforma 
estatutária com 
vistas a: 

• alterar o artigo 46, 
§ 2º , de forma a 
deixar claro se o 
prazo de 30 dias 
para convocação 
de assembleia 
geral que deliberar 
pela eleição do 
conselho de 
administração se 
aplica somente 
quando se tratar 
de eleição 
completa do 
conselho de 
Administração, não 
se aplicando essa 
exigência à 
hipótese de eleição 
de conselheiros 
isolados, para 
ocupar cargos 
vagos, ou se é 
aplicada em 
qualquer caso de 
eleição de 
conselheiros de 
administração.” 
 
 

 
Art. 77. Compete ao Conselho de 
Administração, dentro dos limites legais 
e deste Estatuto, atendidas as decisões 
da Assembleia Geral: 
 
I - ... 
 
XXVIII -  propor a revisão do valor 
estipulado para subscrição e 
integralização de quotas de capital, 
conformes artigos 21 e 22; 
 
 

 
Art. 77. Compete ao Conselho de 
Administração, dentro dos limites legais 
e deste Estatuto, atendidas as decisões 
da Assembleia Geral: 
 
I - ... 
 
XXVIII -  propor a revisão do valor 
estipulado para subscrição e 
integralização de quotas de capital, 
conformes artigos 21 22 e 22 23; 

 

 
Ajustar a 
numeração de 
artigo que é citado, 
onde foi alterado 
em função da 
inclusão do Art. 17. 
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Art. 83. O prazo de mandato dos 
membros da Diretoria Executiva será de 
até quatro (4) anos podendo haver 
recondução a critério do Conselho de 
Administração. 
 
 
 

 
Art. 83. O prazo de mandato dos 
membros da Diretoria Executiva será de 
até quatro (4) anos podendo haver 
recondução a critério do Conselho de 
Administração. 
 

 

 
Atender 
determinação do 
Banco Central do 
Brasil – Bacen, 
apresentada no 
expediente Ofício 
11498/2018-
BCB/Deorf/GTBHO 
– Processo 
0000128679, que 
diz: 
“Deverá essa 
cooperativa, na 
próxima assembleia 
geral que realizar, 
promover reforma 
estatutária com 
vistas a: 

• excluir o termo 
“até” do artigo 83, 
por estar em 
desacordo com o 
artigo 21, inciso V, 
da Lei 5764, 
segundo o qual, o 
prazo de mandato 
dos diretores deve 
ser definido no 
estatuto social; e 
...” 

 
Art. 83. Compete ao Diretor 
Operacional, o principal Diretor 
Executivo da Cooperativa: 
 
XIII - substituir o Diretor Administrativo-
Financeiro em seus impedimentos 
eventuais; 
 
 
 

 
Art. 83. Compete ao Diretor 
Operacional, o principal Diretor 
Executivo da Cooperativa: 
 
XIII - substituir o Diretor 
Administrativo-Financeiro em seus 
impedimentos eventuais, exceto aos 
assuntos relacionadas às atividades 
de Controles Internos e Riscos, de 
forma a assegurar conformidade com 
as políticas internas e exigências 
regulamentares; 

 

 
Adequar a divisão 
de 
responsabilidades 
dos Diretores da 
Cooperativa, 
conforme prevê o 
art. 21, V, da Lei nº 
5.764/1971 e arts. 
29, IV, e 30 da 
Resolução CMN nº 
4.434/2015. 
 

 
Art. 90. Compete ao Diretor 
Administrativo e Financeiro:  
 
I - substituir o Diretor Operacional em 
seus impedimentos eventuais; 
 
 

 
Art. 90. Compete ao Diretor 
Administrativo e Financeiro:  
 
I - substituir o Diretor Operacional em 
seus impedimentos eventuais, exceto as 
atividades operacionais que trata da 
concessão de empréstimos, à oferta de 
serviços e à movimentação de capital, 
de forma a assegurar conformidade com 
as políticas internas e exigências 
regulamentares; 

 

 
Adequar a divisão 
de 
responsabilidades 
dos Diretores da 
Cooperativa, 
conforme prevê o 
art. 21, V, da Lei nº 
5.764/1971 e arts. 
29, IV, e 30 da 
Resolução CMN nº 
4.434/2015. 
 

 
Art. 93. A administração da sociedade 
será fiscalizada, assídua e 
minuciosamente, por Conselho Fiscal, 
constituído de três (3) membros efetivos 

 
Art. 93. A administração da sociedade 
será fiscalizada, assídua e 
minuciosamente, por Conselho Fiscal, 
constituído de três (3) membros efetivos 

 
Atender solicitação 
do Conselho Fiscal 
 
“este Colegiado 
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e três (3) suplentes, todos associados, 
eleitos a cada dois (2) anos pela 
Assembleia Geral, na forma prevista em 
regimento próprio.  
 
 

e três (3) suplentes, todos associados, 
eleitos a cada dois (2) três (3) anos pela 
Assembleia Geral, na forma prevista em 
regimento próprio.  
 

 

solicita inclusão de 
pauta para próxima 
Assembleia Geral 
Ordinária, a 
alteração Artigo 93 
do Estatuto Social 
do Sicoob Executivo, 
que atualmente 
prevê mandato com 
duração de 2 (dois) 
anos para os 
membros do 
Conselho Fiscal, e 
conforme a referida 
lei permite, 
sugerimos a 
implementação para 
o limite máximo de 3 
(três) anos. 
 

 
Art. 101. Compete ao Conselho Fiscal: 
... 
... 
XII. apresentar ao Conselho de 
Administração com periodicidade 
mínima trimestral, relatório contendo 
conclusões e recomendações 
decorrentes da atividade fiscalizadora. 
 
 

 
Art. 101. Compete ao Conselho Fiscal: 
... 
... 
XII. apresentar ao Conselho de 
Administração com periodicidade 
mínima trimestral, relatório contendo 
conclusões e recomendações 
decorrentes da atividade 
fiscalizadora. 
 

 

 
 Atender 
solicitação do 
Conselho Fiscal.  
 
Ademais, o referido 
relatório perdeu 
sua função diante 
da nova estrutura 
de relato das 
inspeções e 
verificações 
realizadas pelo 
conselho nas atas. 
 

 


