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EDITORIAL

2016, um ano extremamente difícil! 

A crise econômica e política que se 
abateu sobre o Brasil atingiu em cheio to-
dos os segmentos e foi o cenário que obri-
gou o país a se repensar.

A desconfiança tomou conta da socie-
dade, provocando uma enorme retração 
no consumo, atitude normal e histórica 
em tempos de crise.

A CoopCREDER não poderia simples-
mente se acomodar diante deste quadro, 
mas sim procurar meios de encarar o mo-
mento difícil, e também se reinventar.

Foi o que fizemos.

Centramos nossa atenção na estrutu-
ra administrativa e operacional, buscando 
alternativas viáveis para tocar o nosso 
barco, sem perdermos o rumo.

Minimizamos nossas despesas cor-
rentes, porém não perdemos o foco no 
atendimento aos associados. 

Desta forma, revimos o atendimento 
operacional, tornando-o mais ágil e dinâ-
mico, proporcionando aos tomadores de 
empréstimo maior rapidez, do início ao fim 
do processo, desde a solicitação até a libe-
ração do valor solicitado.

Estas medidas surtiram efeito positivo, 
pois, ao final do exercício, ainda consegui-
mos remunerar o saldo de capital a todos 
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os nossos associados, evitando prejuízos 
em um ano extremamente conturbado.

Bem, 2017 está aí e, sem perdermos 
o foco na boa gestão, estamos acompa-
nhando a evolução do mercado, no senti-
do de oferecermos aos associados as me-
lhores condições de crédito, sem cobrança 
de taxas adicionais, tradição da nossa Co-
opCREDER, além de garantirmos retorno 
imediato ao associado tomador na sua 
relação com a Cooperativa.

O apoio dos cooperados, do conselho 
fiscal e dos conselheiros administrativos 
é para nós a certeza de um crescimen-
to seguro e sustentável da instituição. É 
a certeza de que junto podemos superar 
qualquer tempestade.

Juntos, superamos
as dificuldades

Cláudio José Marques da Silva
Diretor Presidente
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COOPCREDER É PORTO SEGURO
PARA OS ASSOCIADOS

Linhas de crédito auxiliam na travessia dos tempos difíceis

O mar agitado da econo-
mia e as tempestades po-
líticas que atingem o Brasil 
fazem com que nos sintamos 
perdidos em águas turbulen-
tas. Assim, podemos pensar 
que o horizonte e a calmaria 
ainda estão longe, porém, há 
sempre alguém para nos aju-
dar a vencer a correnteza. As-
sim, a CoopCREDER se coloca 
como porto seguro para seus 
associados, oferecendo se-
gurança, conforto e linhas de 
créditos que possam ajudar a 
atravessar essas dificuldades. 

Seja em tempos difíceis 
ou em ocasiões que necessi-
tam de um complemento de 
renda, o associado da Coop-
CREDER encontra facilidades 
ao buscar empréstimo. Além 
de taxas que só o sistema de 
cooperativa pode oferecer, 
contamos com a comodida-
de na solicitação de crédito 
e com uma equipe que está 
pronta para auxiliar em todas 
as decisões.

Em maio de 2016 a CoopCREDER lançou seu novo site para atender às novas demandas tecnológicas. Mais dinâmico, ágil e moder-
no, o novo sítio da CoopCREDER foi pensado em facilitar o acesso do Associado.

O site traz a possibilidade da solicitação de empréstimo, notícias dos acontecimentos da CoopCREDER, campanhas de créditos e 
informações financeiras. Acesse www.creder.com.br e conheça.

NOVO SITE

Pensando em faci-
litar a vida do associado, 
a CoopCREDER moderni-
zou o processo de pedido 
de empréstimo, tornan-
do-o mais rápido. Para 
solicitar o crédito por meio 
do site, o associado deve-
rá acessar a página da Co-
opCREDER pelo endereço 
www.creder.com.br. Uma 
vez na página, deverá cli-
car em Produtos e Servi-
ços e, em seguida, Solici-
tação de Crédito.

Na página Solicita-
ção de Crédito, preencha 
o formulário e clique em 
enviar. Ao recebermos sua 
solicitação, entraremos 
em contato para sanar 
dúvidas e informar sobre 
a aprovação da solicitação. 
Uma vez aprovado, enca-
minharemos o contrato 
por e-mail, que deve ser 
impresso e enviado jun-
tamente com os demais 
documentos. Assim que 
recebermos o contrato, 
juntamente com os do-
cumentos, o crédito será 
liberado. 

Você também pode 
solicitar seu empréstimo 
diretamente em nossa 
sede. Faça-nos uma visita!

Além dessas modalidades, a CoopCREDER conta ainda com o 
Empréstimo Giro Rápido e com a Antecipação do 13º salário. Ambas 

dependem da época do ano para a divulgação.

• Empréstimo Especial
Máximo de 12 parcelas; mínimo de R$ 150.000,00; juros de 

2% ao mês até 6 parcelas e juros de 2,2% ao mês até 12 parce-
las; com avalista / devedor solidário; quitação por meio de boleto 
bancário; crédito com consulta aos órgãos de proteção.

• Empréstimo Padrão
Máximo de 48 parcelas; juros de 3% ao mês; com avalista/

devedor solidário; quitação por meio de desconto em folha de 
pagamento ou boleto bancário. 

• Empréstimo Relâmpago
Máximo de 12 parcelas; juros de 2,8% ao mês; sem avalista; 

quitação com cheque; com consulta aos órgãos de proteção ao 
crédito.

• Empréstimo de Emergência
Máximo de 1 (uma) parcela; juros de 2,8% ao mês; sem ava-

lista; quitação com cheque, desconto em folha de pagamento ou 
boleto bancário; crédito com consulta aos órgãos de proteção.

Confira as nossas modalidades de crédito:

Saiba como
solicitar o seu crédito
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DIRETORES DA COOPCREDER 
PARTICIPAM DE EVENTOS SOBRE 
COOPERATIVISMO

Estar atento às transformações 
do mundo, reciclar conhecimento 
e buscar as melhores oportunida-
des para os associados são metas 
constantes da atual diretoria da Co-
opCREDER. Assim, as participações 
em eventos sobre cooperativismo 
trazem novidades que são revertidas 
em benefício para os associados. 

No segundo semestre de 2016, o 
diretor presidente da CoopCREDER, 
Cláudio José Marques da Silva, partici-

Diretor presidente da CoopCREDER, Cláudio Marques, durante o Conecta Sicoob

Foto: D
ivulgação/ Cecrem

ge

Na CoopCREDER, procuramos 
dar um atendimento diferenciado 
aos nossos associados e oferecer 
a melhor solução, além de dar 
dicas de crédito responsável.

Um diferencial importante de 
uma instituição financeira coope-
rativa é a utilização de taxas mais 
competitivas que as aplicadas 
pelos bancos tradicionais. Além de 
oferecer serviços financeiros, as 
cooperativas cobram IOF reduzido 
nos empréstimos.

Importante ainda relembrar aos 
nossos associados que utilizar o 
crédito de maneira consciente e 
responsável é a melhor maneira de 
manter a confiança concedida pela 
Cooperativa, pois, cumprindo com 
as obrigações em dia, sempre que 
necessitar de novos créditos ob-
terá com tranquilidade. Portanto, 
fique atento.

• De olho na data de vencimento: uma 
dica importante é controlar na ponta do 
lápis o vencimento das contas, evitando 

pagá-las em atraso, mantendo assim 
um histórico de adimplência;

• Manter seu cadastro atualizado 
– informar mudança de endereço, 

telefone –, uma vez que podem ser 
abertas novas linhas de crédito do seu 

interesse. Um contato direto facilitará a 
comunicação;

• Cheques: é fundamental controlar os 
cheques emitidos, evitando a emissão 

de cheques a descoberto.

• Depósito: identifique o seu depósito, 
enviando uma cópia do recibo via e-mail 

ou pelo WhatsApp.

O gerente da CoopCREDER,
Márcio Oliveira, juntamente com o diretor 

presidente, Cláudio Marques, e a assistente 
administrativa, Fabiana Pessoa. A CoopCREDER 

conta, ainda, com o apoio da nossa 
colaboradora Cristiane Mesquita, que, nesse 

momento, se encontra em licença maternidade.

DICAS DO
GERENTE

Foto: D
ivulgação

• Curso
Em agosto de 2016, o diretor ad-

ministrativo, Zacarias Monteiro dos 
Santos, participou do curso Progra-
mação de Neurolinguística (PNL), mi-
nistrado pela professora Maria Regina 
de Andrade e promovido pelo sistema 
OCEMG. O curso teve como objetivo 
trabalhar a estrutura da experiência 
subjetiva, de como organizamos, o 
que vemos, ouvimos e sentimos, além 
de como filtramos o mundo exterior 
através dos nossos sentidos. Segundo 
o diretor, o “aprendizado trouxe como 

pou da Convenção Estratégica Sicoob 
Central Cecremge – o Conecta Si-
coob. O evento, realizado em Porto de 
Galinhas, em Pernambuco, teve como 
tema “Juntos, transformamos ideias 
em resultados”. O encontro abordou 
assuntos estratégicos e relevantes 
para a consolidação do posiciona-
mento do Sicoob como instituição fi-
nanceira cooperativa, comprometida 
com o crescimento das pessoas, das 
famílias e das comunidades.

Foto: D
ivulgação

• Internacional
A convite do Sistema Ocemg (Sin-

dicato e Organização das Cooperativas 
do Estado de Minas Gerais), a diretora 
financeira da CoopCREDER, Marina Sil-
va Coelho, participou, em julho de 2016 
da Missão Técnica Internacional na In-
glaterra. A missão teve como objetivo a 
promoção de  reflexão continuada sobre 
a importância da gestão das cooperati-
vas, proporcionando aos participantes o 

Na Inglaterra, a diretora financeira da CoopCREDER, 
Marina Coelho, juntamente com a equipe da Missão 

Técnica sobre o Cooperativismo

contato com modelos internacionais de 
gestão que são referências no mundo.

resultado uma sensível melhora nas 
práticas de gestão utilizadas na Coop-
CREDER”.

Zacarias Monteiro, diretor administrativo da CoopCreder, 
durante o curso de Programação Neurolinguística
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DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS PARA O SEMESTRE E EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Circulante

Disponibilidades

Relações Interfinanceiras

Centralização Financeira Cooperativas

Operações de Crédito

Operações de Crédito

(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)

Setor Privado

Outros Créditos

Rendas a Receber

Diversos

(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)

Outros Valores e Bens

Outros Valores e Bens

Permanente

Investimentos

Outros Investimentos

Imobilizado em Uso

Outras Imobilizações de Uso

(Depreciações Acumuladas)

Intangível

Outros Ativos Intangíveis

2.933.020,78

90.465,06

502.782,83

502.782,83

2.071.218,20

2.138.659,73

2.138.659,73

(67.441,53)

116.598,09

5.732,42

116.788,46

(5.922,79)

151.956,60

151.956,60

405.266,68

399.157,77

399.157,77

5.976,66

47.533,73

(41.557,07)

132,25

132,25

3.078.083,93

92.439,10

693.047,90

693.047,90

2.004.160,29

2.020.819,47

2.020.819,47

(16.659,18)

136.480,04

7.184,33

134.223,49

(4.927,78)

151.956,60

151.956,60

369.300,09

362.620,29

362.620,29

6.230,15

45.299,27

(39.069,12)

449,65

449,65

31/12/201531/12/2016ATIVO

TOTAL DO ATIVO 3.338.287,46 3.447.384,02

RECEITAS(INGRESSOS) DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

Operações de Crédito

Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários

DESPESAS(DISPÊNDIOS) DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

Operações de Captação no Mercado

Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA

OUTRAS RECEITAS/DESPESAS (INGRESSOS/DISPÊNDIOS) OPERACIONAIS

Despesas(Dispêndios) de Pessoal

Outras Despesas(Dispêndios) Administrativas

Despesas(Dispêndios) Tributárias

Outras Receitas(Ingressos) Operacionais

Ingressos de Depósitos Intercooperativos

Outras Despesas(Dispêndios) Operacionais

RESULTADO OPERACIONAL

RESULTADO NÃO OPERACIONAL

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E PARTICIPAÇÕES

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Provisão para Imposto de Renda

Provisão para Contribuição Social

PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO

Fates - Ato Não Cooperativo

FATES - Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social

Reserva Legal

LUCRO/PREJUÍZO(SOBRA/PERDA)

JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO

LUCRO/PREJUÍZO(SOBRA/PERDA) LÍQUIDO

291.676,76

291.676,76

-

(24.859,84)

-

(24.859,84)

266.816,92

(257.662,49)

(154.901,53)

(150.696,55)

(5.744,74)

61.928,02

-

(8.247,69)

9.154,43

-

9.154,43

-

-

-

-

(69.040,99)

553.044,28

553.044,28

-

(51.777,36)

-

(51.777,36)

501.266,92

(459.002,57)

(311.054,17)

(301.397,14)

(12.034,33)

176.988,35

-

(11.505,28)

42.264,35

29.154,12

71.418,52

(1.444,18)

(676,96)

(767,22)

(248,66)

(127,83)

(40,28)

(80,55)

69.725,68

(69.040,99)

684,69

457.140,84

457.140,84

-

276,91

(1.100,00)

1.376,91

457.417,75

(411.225,76)

(325.885,74)

(275.182,86)

(9.097,27)

86.710,08

117.526,28

(5.296,25)

46.191,99

7.677,15

53.869,14

-

-

-

53.869,14

(56.815,04)

(2.945,90)

31/12/20162º SEMESTRE DE 2016 31/12/2015

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS COLABORADORES DA COOPEDER LTDA - COOPCREDER

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R$)

BALANÇOS PATRIMONIAIS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DEZEMBRO DE 2016 E 2015
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS COLABORADORES DA COOPEDER LTDA - COOPCREDER

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R$)

Cláudio José Marques da Silva

Leonardo Magalhães

Marina Silva Coelho

Jonas Tadeu T Eduardo

Diretor Presidente

Coordenador

Diretora Financeira

Secretário

Zacarias Monteiro dos Santos

Mirna Cristiene O Vidal

Davi Bruske
Diretor Administrativo

Vogal efetivo

Contabilista/Contador
CRC-ES 005393/O-9 “S” MG

Circulante

Diversas

Capital:

Outras Obrigações

De Domiciliados no País

Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados

Reserva de Lucros

Sociais e Estatutárias

Sobras ou Perdas Acumuladas

Lucros ou Prejuízos Acumuladas

Contas de Resultado

Fiscais e Previdenciárias

Patrimônio Líquido

TOTAL

601.259,42

122.218,04

60.819,91

601.259,42

2.727.873,61

(69.040,99)

166,25

2.380.544,07

9.154,43

8.670,61

355.550,62

470.204,52

2.380.544,07

3.338.287,46

621.241,02

129.256,95

1.376,62

621.241,02

2.826.143,00

0,00

43,59

2.469.215,76

0,00

482.943,66

2.469.215,76

3.447.384,02

8.996,82

355.550,62

31/12/201531/12/2016PASSIVO

31/12/201531/12/2016PASSIVO

• PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos 

Colaboradores da COOPEDER Ltda – CoopCREDER, representado pelos 
seus membros abaixo assinados, tendo em vista o resultado das reuniões 
de verificação realizadas no semestre, após criterioso exame dos docu-
mentos que compõem o Balanço Geral, encerrado em 31 de dezembro de 
2016, bem como a Demonstração do Resultado do 2 Semestre, declara 
que os mesmos refletem o resultado das operações do semestre.

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2017.
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Senhores Associados,
Submetemos à apreciação de 

V.S.as as Demonstrações Contábeis 
do exercício findo em 31/12/2016 da 
Cooperativa de Economia e Crédito 
Mútuo dos Colaboradores da Coope-
der Ltda – CoopCREDER, na forma da 
Legislação em vigor.

1 • Política Operacional
Em agosto de 2016, a CoopCRE-

DER completou 37 anos mantendo 
sua vocação de instituição voltada 
para fomentar o crédito para seu pú-
blico alvo, os cooperados. A atuação 
junto aos seus cooperados se dá atra-
vés da capitalização mensal e conces-
são de empréstimos.

2 • Avaliação de Resultados
No exercício de 2016, obtivemos 

um resultado liquido de R$ 684,69 que 
ficará à disposição da AGO/2017. O 
capital dos associados foi remunerado 
em 2,75% cujo valor totalizou em R$ 
69.040,99. Ressaltamos que foram 
mantidas todas as medidas necessá-
rias para redução do custo operacional 
e administrativo. Continuamos com o 
imóvel da Rua Pernambuco sem alu-
gar, portanto, tivemos que arcar com o 
IPTU e o Condomínio.

3 • Ativos
Os recursos depositados na 

Centralização Financeira somaram 
R$ 502.782,83. Por sua vez a car-
teira de créditos representava R$ 
2.177.733,01, composta pelo valor 
original dos empréstimos concedidos 
aos associados.

Os Vinte Maiores Devedores 
representavam na data-base de 
31/12/2016 o percentual de 42,16% 
da carteira, no montante de R$ 
918.222,28.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
4 • Patrimônio de Referência
O Patrimônio de Referência da Co-

opCREDER era de R$ 2.736.859,93 
O quadro de associados era compos-
to por 610 Cooperados; houve um 
decréscimo de 6,73% em relação ao 
mesmo período do exercício anterior.

5 • Política de Crédito
A concessão de crédito está pau-

tada em prévia análise do propenso 
tomador, havendo limites de alçadas 
pré-estabelecidos a serem obser-
vados e cumpridos, cercando ainda 
a cooperativa de todas as consultas 
cadastrais e com análise do Associa-
do, a partir do valor estabelecido no 
MOC (Manual de Operações de Crédi-
to) através do “RATING” (avaliação por 
pontos), buscando assim garantir ao 
máximo a liquidez das operações.

O CoopCREDER adota a política de 
classificação de crédito de sua carteira 
de acordo com as diretrizes estabele-
cidas na Resolução CMN nº 2.682/99.

6 • Governança Corporativa
Governança Corporativa é o conjun-

to de mecanismos e controles, internos 
e externos, que permitem aos associa-
dos definir e assegurar a execução dos 
objetivos da cooperativa, garantindo a 
sua continuidade, os princípios coope-
rativistas ou, simplesmente, a adoção 
de boas práticas de gestão.

Nesse sentido, a administração da 
Cooperativa tem na Assembléia Geral, 
que é a reunião de todos os associa-
dos, o poder maior de decisão.

A gestão da Cooperativa está ali-
cerçada em papéis definidos, com cla-
ra separação de funções. Cabem ao 
Conselho de Administração as deci-
sões estratégicas e à Diretoria Execu-
tiva, a gestão dos negócios da Coope-
rativa no seu dia a dia.

A Cooperativa aderiu a centraliza-
ção do Agente de Controle Interno SI-
COOB CENTRAL CECREMGE, que, por 
sua vez, faz as auditorias internas.

Os balanços da Cooperativa são au-
ditados por auditor externo, que emite 

relatórios, levados ao conhecimento 
dos Conselhos e da Diretoria. Todos 
esses processos são acompanhados e 
fiscalizados pelo Banco Central do Bra-
sil, órgão ao qual cabe a competência 
de fiscalizar a Cooperativa.

Tendo em vista o risco que envolve 
a intermediação financeira, a Coope-
rativa adota ferramentas de gestão. 
Para exemplificar, na concessão de 
crédito, a Cooperativa adota o Manu-
al de Crédito, aprovado, como muitos 
outros manuais, pelo Sicoob Confede-
ração e homologado pela Central.

Além do Estatuto Social, são ado-
tados regimentos e regulamentos, en-
tre os quais destacamos o Regimento 
Interno, o Regimento do Conselho de 
Administração, o Regimento do Con-
selho Fiscal, o Regulamento Eleitoral.

A Cooperativa adota procedimen-
tos para cumprir todas as normas 
contábeis e fiscais, além de ter uma 
política de remuneração de seus em-
pregados que contempla a remunera-
ção adequada, a separação de funções 
e o gerenciamento do desempenho de 
todo o seu quadro funcional.

Todos esses mecanismos de con-
trole, além de necessários, são funda-
mentais para levar aos associados e 
à sociedade em geral a transparência 
da gestão e de todas as atividades de-
senvolvidas pela instituição.

7 • Conselho Fiscal
Eleito a cada dois anos na AGO, 

com mandato até a AGO de 2017, o 
Conselho Fiscal tem função comple-
mentar à do Conselho de Administra-
ção. Sua responsabilidade é verificar 
de forma sistemática os atos da admi-
nistração da Cooperativa, bem como 
validar seus balancetes mensais e seu 
balanço patrimonial anual.

Todos os membros efetivos e 
suplentes do Conselho Fiscal parti-
ciparam de um curso de formação 
ministrado pelo SICOOB CENTRAL CE-
CREMGE, com o objetivo de detalhar 
as responsabilidades dos conselheiros 
fiscais e as formas de exercê-las.

Associado Pessoa Física

Associado Pessoa Jurídica

TOTAL

R$ 416.216,96

R$ 502.005,32

R$ 918.222,28

19,11%

23,05%

42,16%

DATA BASE: 31/12/2016
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8 • Código de Ética
Todos os integrantes da equipe 

da CoopCREDER aderiram, em 2012, 
por meio de compromisso firmado, ao 
Código de Ética e de Conduta Profis-
sional proposto pela Confederação 
Nacional das Cooperativas do SICOOB 
– SICOOB CONFEDERAÇÃO. A partir 
de então, todos os novos funcionários, 
ao ingressar na Cooperativa, assu-
mem o mesmo compromisso.

9 • Sistema de Ouvidoria
A CoopCREDER aderiu ao Compo-

nente de Ouvidoria Única do SICOOB 
CENTRAL CECREMGE, constituído, em 
2007, e que representou representou 
um importante avanço a serviço dos 
cooperados, dispõe de diretor res-
ponsável pela área e de um Ouvidor. 
Atende às manifestações recebidas 
por meio do Sistema de Ouvidoria do 
SICOOB, composto por sistema tec-
nológico específico, atendimento via 

DDG 0800 e sítio na internet integrado 
com o sistema informatizado de ouvi-
doria, tendo a atribuição de assegurar 
o cumprimento das normas relacio-
nadas aos direitos dos usuários de 
nossos produtos, além de atuar como 
canal de comunicação com os nossos 
associados e integrantes das comuni-
dades onde estamos presentes.

No exercício de 2016, a Ouvidoria 
do SICOOB CENTRAL CECREMGE não 
registrou manifestações de coopera-
dos sobre a qualidade dos produtos e 
serviços oferecidos pela Cooperativa.

• Agradecimentos
Agradecemos aos nossos asso-

ciados pela preferência e confiança 
e aos funcionários e colaboradores 
pela dedicação.

Belo Horizonte,
31 de janeiro de 2017

Conselho de Administração
e Diretoria

Cláudio José Marques da Silva
Diretor Presidente

Zacarias Monteiro dos Santos
Diretor Administrativo

Marina Silva Coelho
Diretora Financeira

Antônio José Nogueira
Conselheiro

Cássio Baeta Costa Machado
Conselheiro

Fátima Eugênia de Araújo Camargo
Conselheira

Marília Malard
Conselheira

Rogério Schaper
Conselheiro

O presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Colabora-
dores da Coopeder LTDA. – Cláudio José Marques da Silva - usando das atri-
buições conferidas pelo estatuto social, convoca os 611 associados, para se 
reunirem em Assemblea Geral Extraordinária e por sua sede não comportar se 
realizará, no Auditório da Clínica Coopeder, sita à Av. Andradas, n.º 1.259, bairro 
Santa Efigênia, cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, no dia 28 de 
março de 2017, em primeira convocação às 14:00 horas, com a presença de 
2/3 (dois terços) do número total dos associados. Caso não haja número legal 
para a instalação, ficam desde já convocados para a segunda convocação às 
15:00 horas, no mesmo dia e local; com a presença de metade mais 1(um) do 
número total dos associados; persistindo a falta de “quorum legal’’, realizar-se-a 
então, no mesmo dia e local, em terceira e última convocação, às 16:00 horas, 
com a presença de no minimo de 10 (dez) associados, a fim de deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia:       

A) Tornar sem efeito alteração estatutária oriunda da A.G.E 02/2016 
de 22 de setembro de 2016, tendo em vista seu indeferimento pelo 
Banco Central do Brasil, conforme ofício 1.487/2017 – BCB/DEORF/
GTBHO PT 1601624995 datado de 25 de janeiro de 2017.
B) Alteração estatutária dos artigos 1º, caput, 20, §§ 1º E 2º
(nome fantasia);
C) Alteração do art. 24, II E III (adequação de redação).

Belo Horizonte, 10 de março de 2017.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS

COLABORADORES DA COOPEDER LTDA. – CoopCREDER

CNPJ N.º 21.130.869/0001-20 - NIRE N.º 314.00000.381

CLÁUDIO JOSÉ MARQUES DA SILVA 
DIRETOR PRESIDENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
COLABORADORES DA COOPEDER LTDA. – CoopCREDER

CNPJ N.º 21.130.869/0001-20 - NIRE N.º 314.00000.381

CLÁUDIO JOSÉ MARQUES DA SILVA 
DIRETOR PRESIDENTE

O diretor presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos 
Colaboradores da Coopeder ltda. – Cláudio José Marques da Silva, no uso das 
atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os associados que nesta 
data são em número de 611, em condições de votar, para se reunirem em As-
sembleia Geral Ordinária, que por absoluta falta de espaço físico na sua sede, 
se realizará no Auditório da Clínica Coopeder, à Av. dos Andradas, N.º 1.259, 
bairro Santa Efigênia, cidade de Belo Horizonte, estado de Minas Gerais, no dia 
28 de março de 2017, às 11:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos 
associados em primeira convocação; as 12:00 horas, com a presença de meta-
de mais um dos associados, em segunda convocação; ou ás 13:00 horas com 
a presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira convocação, para 
deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:       

A) Prestação das contas do exercício de 2016; 
B) Destinação do resultado do exercício de 2016;
C) Gestão, uso e aplicação dos recursos do FATES;
D) Fixação do valor dos honorários dos membros da diretoria execu-
tiva e cédulas de presença dos membros do Conselho de Administra-
ção e Conselho Fiscal. 
E) Eleição dos membros do Conselho Fiscal.
F) Desfiliação da Central – Sicoob Central Cecremge
G) Outros assuntos de interesse geral.

Belo Horizonte, 10 de março de 2017.
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