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EDITORIAL

O ano de 2017 foi de grandes 
mudanças e tomadas de decisões 
importantes para a CoopCREDER, 
que se traduziram em ganhos reais 
para nossos associados.

Uma das assertivas da diretoria, 
com irrestrito apoio dos Conselhos 
de Administração e Fiscal, foi a nos-
sa desfiliação da Cecremge, central 
que intermedeia as relações entre o 
Banco Central (BACEN) e as Coope-
rativas de Crédito e, também, entre 
os órgãos cooperativos superiores. 
Percebemos que seria possível nos 
relacionarmos diretamente com o 
BACEN, bastando ,para isso, que ob-
servássemos atentamente as dire-
trizes daquela instituição reguladora, 
bem como a contratação de empresa 
de auditoria cooperativa e externa.

Seguimos um rigoroso protocolo 
junto à Cecremge e ao Banco Cen-
tral, cumprindo todas as exigências 
necessárias ao desligamento e, em 
tempo recorde, nos tornamos in-
dependentes. Esse fato resultou 
em um saldo anual de quase R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais) que 
deixamos de recolher à Cecremge, 
de agosto a dezembro de 2017, a 
título de taxas diversas.

Este valor contribuiu de forma 
expressiva para o resultado positi-
vo obtido no exercício de 2017, nos 
possibilitando arcar com uma des-
pesa de R$ 110.000,00 (cento e dez 
mil reais), e com a remuneração do 
capital dos associados, valor este in-
corporado ao capital deles, ficando, 
ainda, uma sobra líquida do exercício 
no valor de R$ 9.000,00 (nove mil 
reais) para decisão de destinação a 
ser votada na próxima Assembleia 
Geral, no mês de março.

O imóvel pertencente à Coop-
CREDER, localizado à rua Pernam-
buco, composto de um conjunto 
de cinco salas, foi alugado quase 
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em sua totalidade, mesmo com 
as dificuldades que o mercado 
imobiliário vem apresentado. Isso 
também resultou em uma receita 
extra para a Cooperativa.

Conseguimos manter nossos ju-
ros sempre abaixo do praticado no 
mercado, sem cobrança de taxas e 
outros “penduricalhos” que penali-
zam o tomador de empréstimo.

Visando enxugar ainda mais as 
despesas, diminuímos o número 
de conselheiros administrativos de 
nove para sete, resultando em eco-
nomia durante o exercício sem pre-
juízos ao dia a dia da Cooperativa.

Assim, a CoopCREDER pôde cum-
prir com responsabilidade e respeito 
seu papel, proporcionando a seus as-
sociados a realização de seus sonhos, 
seja na aquisição de bens, na realiza-
ção de reformas em casa ou no al-
cance de recursos necessários ao seu 
bem-estar e ao de sua família..

Foi um ano em que moderniza-
mos o site da CoopCREDER, facili-
tando sobremaneira o aceso às in-
formações gerais de interesse dos 
associados, além das solicitações de 
empréstimos, que ficaram mais fá-
ceis e ágeis.

Em abril de 2018, realizaremos 
eleição para o Conselho de Adminis-
tração da CoopCREDER. Este é um 
evento de grande importância para a 

Juntos, superamos
as dificuldades

Cláudio José Marques da Silva
Diretor-Presidente

instituição, pois os associados terão, 
mais uma vez, a democrática opor-
tunidade de escolher aqueles que 
irão conduzir o destino da nossa Co-
operativa pelos próximos três anos.

É de fundamental importância 
a participação de todos neste pro-
cesso para que seja assegurada a 
vontade da grande maioria, com 
consequente fortalecimento desta 
Instituição que, há décadas, propor-
ciona desenvolvimento e bem-estar 
ao seu quadro de associados.
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DIRETORIA DA COOPCREDER PROMOVE 
MUDANÇAS EM BENEFÍCIO DO ASSOCIADO

Medidas de organização e economia viabilizaram aumento de capital dos associados 

• Reorganizar
As estruturas da Coop-

CREDER começaram a ser 
transformadas, primeiramen-
te, na direção da entidade. De-
pois de muito estudo e debate, 
foram reduzidos os números 
de conselheiros da entidade. 
Anteriormente, a CoopCRE-
DER contava com nove con-
selheiros e esse número foi 
reduzido para sete, sem pre-
juízo do trabalho e da rotina 
da cooperativa, além de trazer 
economia quanto à remune-
ração dos mesmos.

O número de sete conse-
lheiros foi fixado conforme a 
organização da própria Coop-
CREDER, uma vez que a dire-
toria-executiva, composta por 
três membros, não poderia ser 
maior ou igual ao número de 
conselheiros, evitando, assim, 
qualquer tendência nas deci-
sões. 

• Economizar 
Além da reorganização 

interna dos componentes 
dos conselhos da Cooperati-
va, um importante passo que 
foi dado pela CoopCREDER, 
em 2017, foi a desvinculação 
do sistema CECREMGE, até 
então, responsável pela in-
termediação entre o sistema 

OCEMG, as cooperativas e o 
Banco Central. 

“Percebemos que podería-
mos realizar diretamente esse 
contato com o Banco Central, 
desde que observadas as exi-
gências em vigor. Desta forma, 
demos esse importante passo 
para independência da Coop-
CREDER e, consequentemen-
te, surgiu a possibilidade de 
melhores rendimentos para 
nossos associados”, destacou 
o Presidente da CoopCREDER, 
Cláudio José Marques. 

Na ponta do lápis é fácil 
perceber que essa medida 
trouxe benefícios tanto para 
cooperativa quanto para seus 
associados. Por mês, o va-
lor destinado à CECREMGE, 
em números atuais, está em 
torno de 10 mil reais, incluin-
do nesse montante o serviço 
de realização de apenas uma 
auditoria. Caso fosse neces-
sárias outro trabalho de au-
ditória, era preciso efetuar 
pagamentos à parte. Com a 
saída da CECREMGE, a título 
de exemplo, o valor destina-
do ao seu pagamento, em 
um o período de dois meses, 
corresponde à quantia de R$ 
20.000,00 (vinte mil reais), c o 
que corresponde, atualmen-

te, aos custos dos serviços de 
auditoria, nos mesmos parâ-
metros exigidos pelo Banco 
Central, durante o período de 
dois anos.  

“Com essa medida, con-
seguimos melhorar a remu-
neração do capital dos as-
sociados. Só não foi possível 
melhorar ainda mais porque 
o reflexo dessa desvinculação 
começou no mês de agos-
to de 2017. Para 2018, essa 
remuneração será ainda me-
lhor”, avaliou o Diretor-admi-
nistrativo da CoopCREDER, 
Zacarias Monteiro do Santos. 

Outro fator que garantiu 
a economia e gerou renda 
para a entidade foi a locação, 
em quase sua totalidade, das 
salas pertencentes à Coop-
CREDER. Mesmo com um 

cenário ruim para o merca-
do imobiliário, foi possível a 
locação dos espaços, o que 
contribui para o pagamento 
das despesas de manuten-
ção do local, como as taxas 
de condomínio.

• Distribuir 
Todas as ações de reorga-

nização e economia realizadas 
e implementadas pela Coop-
CREDER refletem diretamen-
te em seus associados. Assim, 
o capital dos associados foi 
remunerado em 4,33%. Antes, 
essa remuneração girava em 
torno de 2%. A nova remune-
ração totalizou o valor de R$ 
109.178,75, que foi incorpo-
rado ao capital dos associados 
em janeiro de 2018. A decisão 
sobre o destino do montante 
acumulado será tomada em 
Assembleia Geral.

Imagine um cenário sem muitas perspectivas de um país 
em recessão, com o quadro político instável e os direitos dos 
trabalhadores da iniciativa privada e pública sendo amea-
çados. Em linhas gerais, esse era o quadro do ano de 2017. 
Sobreviver à crise econômica e institucional exigiu de todos 
os brasileiros paciência e persistência. E foi com esse mesmo 
compromisso de seguir em frente que a CoopCREDER modifi-
cou as estruturas administrativas, rompeu acordos onerosos 
e, com muito trabalho dos diretores e da equipe operacional, 
conseguiu bons resultados para seus associados. 

ANO VARIAÇÃO VALOR
2015

2016

2017

2,22%

2,75%

4,33%

R$ 56.815,04

R$ 69.040,00

R$ 109.178,75

Confira, na tabela abaixo, a variação de remuneração do 
capital do associado e valor incorporado nos últimos anos.

Diretores da CoopCREDER reunidos com a auditoria contratada nos moldes do 
Banco Central. Da esquerda para a direita: Zacarias Monteiro, diretor-administrativo; 
Emanuel Alves Santos, auditor; Cláudio Marques, diretor-presidente; Marina Coelho, 

diretora-financeira; e a componente do conselho fiscal, Ivanety de Souza Cruz Lizardo
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O DOM DE SERVIR

“Toda a natureza é um anelo de servir.

Serve a nuvem, serve o vento, serve a chuva.

Onde haja uma árvore para plantar,

Planta-a tu;

Onde haja um erro para corrigir,

Corrige-o tu;

Onde haja um trabalho e todos se esquivem,

Aceita-o tu.

Sê o que remove a pedra do caminho,

O ódio entre os corações

E as dificuldades do problema.

Há a alegria de ser puro e a de ser justo;

mas há, sobretudo, a maravilhosa,

A imensa alegria de servir”.

O dom e o prazer de servir o próxi-
mo é retratado nesse trecho do poema 
“Servir”, da Chilena Lucila de María del 
Perpetuo Socorro Godoy Alcayaga, mais 
conhecida por seu pseudônimo Gabriela 
Mistral. E é esse dom, dedicação e pra-
zer de servir que guiam a vida da Direto-
ra-financeira Marina Silva Coelho. 

Natural de Belo Horizonte, contabi-
lista formada em 1977, tem ajudado o 
desenvolvimento da CoopCREDER des-
de 1979. A sua dedicação ao trabalho fez 
com que Marina Silva Coelho ocupasse 
importantes cargos em diversos entida-
des e empresas. 

Em 2018, a atual Diretora-financeira 
deixará a CoopCREDER para se dedicar 
a assuntos particulares. 

A CoopCREDER e todos seus asso-
ciados agradecem o empenho, dedica-
ção, carinho e o dom de servir ao próximo. 

Para nós da CoopCREDER, é sem-
pre uma alegria receber o associado 
em nossa casa. Mas, na impossibilida-
de dessa visita, estamos sempre à sua 
disposição para atender as suas de-
mandas, seja por e-mail, site, telefones 
ou WhatsApp.  

Assim, incentivamos o uso cons-
ciente do crédito, para que ele não se 
torne um problema. Além disso, por 
sermos uma instituição financeira 
cooperativa, nossas taxas são mais 
competitivas que as aplicadas pelos 
bancos tradicionais, e a cobrança do 
IOF é reduzida.

Fique atento às nossas dicas:

• 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.

DICAS DO
OPERACIONAL
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Circulante

Disponibilidades

Relações Interfinanceiras

Títulos e Valores Mobiliário

Centralização Financeira Cooperativas

Carteira Própria

Operações de Crédito

Operações de Crédito

Operações de Crédito

(Provisão para Operações de Crédito de Liquidação Duvidosa)

Outros Créditos

Rendas a Receber

Diversos

Operações de Crédito

(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)

(Provisão para Outros Créditos de Liquidação Duvidosa)

Outros Valores e Bens

Outros Créditos

Outros Valores e Bens

Outros Valores e Bens

Permanente

Realizável a Longo Prazo

Investimentos

Participações em Cooperativas

Imobilizado em Uso

Intangível

Imóveis de Uso

Ativos Intangíveis

(Amortização Acumulada)

Outras Imobilizações de Uso

(Amortização Acumulada)

Outros Investimentos

(Depreciações Acumuladas)

Diferido

Gastos de Organização e Expansão

2.584.262,99

5.661,53 90.465,06

-

578.328,64

578.328,64

502.782,83

-

502.782,83

1.271.755,82

725.979,64

1.309.509,24

(37.753,42)

556.233,77

5.732,42

556.233,77

740.606,28

116.788,46

690.716,72

(5.922,79)

(18.461,28)(14.626,64)

182.283,23

-

182.283,23

7.865,81 405.266,68

724.979,64

1.399,40 399.157,77

-

6.466,41 5.976,66

-

-

-

47.403,62

(41.557,07)

1.399,40

(40.937,21) (41.557,07)

-

-

2.260.765,34

1.398.962,76

672.255,44

1.447.943,01

(42.980,25)

116.598,09

151.956,60

-

151.956,60

672.255,44

-

132,25

-

3.387,00

-

47.533,73

(3.245,75)

399.157,77

-

-

31/12/201631/12/2017ATIVO 31/12/201631/12/2017ATIVO

TOTAL DO ATIVO 3.328.108,44 3.338.287,46

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

PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO

Fates - Ato Não Cooperativo

FATES - Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social

Reserva Legal

LUCRO/PREJUÍZO (SOBRA/PERDA)

LUCRO/PREJUÍZO (SOBRA/PERDA) LIQUIDO

JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO

297.566,92

279.529,06

18.037,86

7.263,96

-

7.263,96

304.830,88

(259.794,25)

(169.661,29)

(119.083,77)

(5.951,60)

38.277,72

-

(3.375,31)

45.036,63

18.471,54

63.508,17

(545,94)

-

(1.171,43)

(109.244,21)

587.295,29

569.257,43

18.037,86

12.169,41

-

12.169,41

599.464,70

(495.153,29)

(330.619,66)

(284.748,86)

(12.277,55)

138.483,99

-

(5.991,21)

104.311,41

27.377,21

121.877,72

(919,25) (1.144,18)

(1.757,14)

(127,83)

(585,71)(585,71) (40,28)

(1.171,43)

119.201,33

9.957,12

62.962,23 69.725,68

684,69

(109.244,21)

553.044,28

553.004,28

-

(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

(248,66)

(80,55)

(69.040,99)

31/12/20172º SEMESTRE DE 2017 31/12/2016

DEMONSTRAÇÕES DE SOBRAS OU PERDAS PARA O SEMESTRE E EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

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 2017 E 2016
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS COLABORADORES DA COOPEDER LTDA - COOPCREDER

(VALORES EXPRESSOS EM REAIS - R$)

Cláudio José Marques da Silva Marina Silva Coelho
Diretor-Presidente Diretora-Financeira

Zacarias Monteiro dos Santos Davi Bruske
Diretor-Administrativo

Leonardo Magalhães Ivanety de Souza Cruz Lizardo
Coordenador Secretária

Mirna Cristiene O Vidal
Vogal efetivo

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

Diversas

Capital Social

Outras Obrigações

De Domiciliados no País

Diversas

Reserva de Lucros

Sociais e Estatutárias

Sobras ou Perdas Acumuladas

Fiscais e Previdenciárias

Patrimônio Líquido

Exigível a Longo Prazo

TOTAL

108.282,07 122.218,04

9.957,12

2.714.730,16

-

2.347.970,44

-

11.953,73

356.802,60

493.069,41

2.347.970,44

-

3.328.108.44

684,69

2.736.859,93

-

2.380.244,07

-

470.372,63

2.380.544,07

-

3.338.287,46

8.670,61

355.631,17

31/12/201631/12/2017PASSIVO

Circulante

Outras Obrigações

Cobrança e Arrecadação de Tributos e Assemelhados

613.378,28 601.259,42

613.378,28 601.259,42

73,07 166,25

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

Coopeder Ltda,- CoopCREDER, representada pelos seus membros abaixo assinados, ten-
do em vista o resultado das reuniões de verificação realizadas no semestre, após criterioso 
exame dos documentos que compõem o Balanço Geral, encerrado em 31 de dezembro de 
2017, bem como a Demonstração do Resultado do 2º semestre, declara que os mesmos 
refletem o resultado das operações do semestre.

Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2018.
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Senhores Associados,
Submetemos à apreciação de V.Sas. 

as Demonstrações Contábeis do exercício 
findo em 31/12/2017 da Cooperativa de 
Economia e Crédito Mútuo dos Colabora-
dores da Coopeder Ltda – CoopCREDER, 
na forma da legislação em vigor.

1 • Política Operacional
Em agosto de 2017, a CoopCREDER 

completou 38 anos mantendo sua voca-
ção de instituição voltada para fomentar o 
crédito para seu público alvo, os coopera-
dos. A atuação junto aos seus cooperados 
se dá através da capitalização mensal e 
concessão de empréstimos.

2 • Avaliação de Resultados
No exercício de 2017, obtivemos um 

resultado liquido de R$9.957,12 que ficará 
à disposição da AGO/2018. O capital dos 
associados foi remunerado em 4,33%, va-
lor que corresponde a R$109.178,75, que 
foi incorporado ao capital dos associados 
em janeiro de 2018.  Ressaltamos que 
foram mantidas todas as medidas neces-
sárias para redução do custo operacional e 
administrativo.

3 • Ativos
Os recursos depositados nos bancos 

em que a cooperativa é correntista soma-
ram R$583.941,86. 

Por sua vez, a carteira de créditos re-
presentava R$2.050.115,51, compos-
ta pelo valor original dos empréstimos 
concedidos aos associados. É recebível 
da cooperativa o valor de R$441.492,51, 
referente às cotas de capital da SICOOB 
CENTRAL CECREMGE, tendo em vista 
que desfiliou-se da CECREMGE em ju-
lho/2017.

Os vinte maiores devedores represen-
tavam, na data-base de 31/12/2017, o 
percentual de 46,25% da carteira, no mon-
tante de R$948.148,95.

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

opCREDER era de R$2.714.730,16. 
O quadro de associados era compos-
to por 585 cooperados, houve um 
decréscimo de 4,10% 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.

A 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 con-

junto de mecanismos e controles, 
internos e externos, que permitem 
aos associados definir e assegurar a 
execução dos objetivos da coopera-
tiva, garantindo a sua continuidade, 
os princípios cooperativistas ou, sim-
plesmente, a adoção de boas práticas 
de gestão.

Nesse sentido, a administração da 
Cooperativa tem na assembleia 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 
clara separação de funções. Cabem 
ao Conselho de Administração as 
decisões estratégicas e à Diretoria 
Executiva, a gestão dos negócios da 
Cooperativa no seu dia a dia.

 Em 2017, a Cooperativa contratou 
empresa pessoa jurídica, autorizada 
pelo CMN e Banco Central a auditar 
cooperativas de crédito para realizar 
a auditoria interna, que consiste em 
auditar a governança praticada e os 
controles internos realizados, e audi-

toria externa, que consiste em auditar 
os balanços da Cooperativa e emitir 
relatórios das duas auditorias, leva-
dos ao conhecimento dos Conselhos, 
da Diretoria e do Banco Central. Todos 
esses processos são acompanhados 
e fiscalizados pelo Banco Central do 
Brasil, órgão ao qual cabe a compe-
tência 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 segue o Manu-
al de Crédito, aprovado como muitos 
outros manuais. 

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 aplica procedi-
mentos para cumprir todas as nor-
mas contábeis e fiscais, além de 
ter uma política de remuneração de 
seus empregados que contempla o 
pagamento adequado, 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 fun-
damentais para levar aos associados 
e à sociedade em geral a transparên-
cia da gestão e de todas as atividades 
desenvolvidas pela instituição.

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

com mandato até a AGO de 2019, o 
Conselho Fiscal tem função comple-
mentar à do Conselho de Adminis-
tração. Sua responsabilidade é verifi-
car de forma sistemática os atos da 
administração da Cooperativa, bem 
como validar seus balancetes men-
sais e seu balanço patrimonial anual. 

Todos os membros efetivos e su-
plentes do Conselho Fiscal já parti-
ciparam de pelo menos um curso de 
formação com o objetivo de detalhar 
as responsabilidades dos conselhei-
ros 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 firma-
do, ao Código de Ética e de Conduta 
Profissional proposto pela Confede-
ração Nacional das Cooperativas do 
SICOOB – SICOOB CONFEDERAÇÃO. 
A partir de então, todos os novos 
funcionários, ao ingressar na Coo-
perativa, assumem o mesmo com-
promisso. Atitude semelhante foi 
firmado em 2017, por toda a equipe, 
ou seja, Conselheiros, Funcionários 
e Colaboradores da CoopCREDER 
bem como disponibilizado no site o 
acordo de Compliance previsto pelo 
Banco Central.

9 • Sistema de Ouvidoria
No exercício de 2017, a Ouvidoria 

não registrou manifestações de coope-
rados 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.

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

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 
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS COLABORADORES DA COOPEDER LTDA. –
CoopCREDER, 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 591, EM CONDIÇÕES DE VOTAR, PARA SE REUNIREM EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, QUE, POR ABSOLUTA FALTA DE ESPAÇO 
FÍSICO NA SUA SEDE, SERÁ  REALIZADA NO AUDITÓRIO DO DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DE MINAS GERAIS – DEER/MG, À AV. 
DOS ANDRADAS, N.º 1.120, 11º ANDAR - BAIRRO CENTRO, CIDADE DE BELO HORIZONTE, ESTADO DE MINAS GERAIS, NO DIA 17 DE ABRIL DE 2018, ÀS 08:30 
HORAS, COM A PRESENÇA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DOS ASSOCIADOS EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO; ÀS 09:30 HORAS, COM A PRESENÇA DE METADE MAIS UM DOS 
ASSOCIADOS, EM SEGUNDA CONVOCAÇÃO; OU ÀS 10:30 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 2017;
B) DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2017;
C) USO E APLICAÇÃO DO FATES;
D) FIXAÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS DOS MEMBROS DA DIRETORIA
EXECUTIVA E CÉDULAS DE PRESENÇA DOS MEMBROS DO CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL;
E) ELEIÇÃO DOS COMPONENTES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: GESTÃO
2018/2021;
F) OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL.

Obs.:)  A eleição realizar-se-á no AUDITÓRIO do DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DE MINAS GERAIS – DEER/MG, à Av. dos 
Andradas, n.º 1.120, 11º andar, na cidade Belo Horizonte (MG), no dia 17/04/2018. Os trabalhos eleitorais terão a duração mínima de 1 (uma) hora e máxima 
de 3 (três), no dia marcado para a realização, podendo ser encerrada num prazo maior ou menor, desde que assim exija o pleito, respeitando o desejo da maioria 
simples de todos os associados presentes e com direito a voto. O prazo para registro das chapas será de 3 (três) dias úteis contados da publicação deste Edital. O 
requerimento de registro de chapa far-se-á na sede da Cooperativa, situada à Av. dos Andradas, 1199 – Sala: 212 - Santa Efigênia – Belo Horizonte/MG, em dias 
úteis, no horário de 09h00 às 16h00. O requerimento de registro de chapa está disponível em nosso site: www.creder.com.br e na sede da Cooperativa. Em caso 
de empate entre as chapas, será vencedora a chapa cuja soma do tempo de filiação dos candidatos na Cooperativa for a maior.

Belo Horizonte, 20 de março de 2018.

Belo Horizonte,
31 de janeiro de 2018
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