
Cooperativa realiza Assembleia Geral Extraordinária. 

 

No dia 26 de novembro de 2019, foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária 
do Sicoob Credicocapec, no Armazém da Cocapec, onde estiveram presentes  
41 (quarenta e um) associados,  membros do Conselho de Administração, 
Conselho Fiscal e Diretoria Executiva da cooperativa e o Sr. Rodrigo Matheus 
Silva de Moraes – Diretor Presidente Executivo da Cooperativa Central Sicoob 
São Paulo, para deliberar sobre os seguintes assuntos: 1. Reforma ampla e geral 
do Estatuto Social da Cooperativa, com destaque para a mudança da 
denominação social, ampliação das condições de admissão de associados e da 
área de ação. 2. Aprovar a participação societária em empresa de Securitização 
de Ativos e em empresa Corretora de Seguros a serem constituídas pela 
Cooperativa Central de Crédito do Estado de São Paulo – Sicoob São Paulo.  

A reforma ampla do Estatuto Social foi feita principalmente para adequar o 
Estatuto da cooperativa ao padrão do Sistema Sicoob. Dentre as alterações no 
Estatuto Social, destaca-se que foi aprovado por unanimidade de votos, cabendo 
aguardar homologação pelo Banco Central do Brasil para entrar em vigor o 
seguinte: 

I. a mudança da razão social de Cooperativa de Crédito de Livre Admissão 
da Alta Mogiana para Cooperativa de Credito Credicocapec; 

II. ampliação da área de admissão de associados limitada aos municípios 
integrantes dos Estados de São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, 
Paraná e Rio de Janeiro; 

III. área de ação para fins de instalação de dependências físicas baseada nos 
municípios já constantes na área de ação do estatuto anterior; 

IV. inclusão da possibilidade da cooperativa captar recursos dos municípios 
citados na sua área de ação, de seus órgãos ou entidades e das empresas 
por eles controladas, conforme regulamentação em vigor; 

V. alteração do resgate ordinário de capital social colocando a possibilidade 
do associado que possuir capital social igual ou inferior a R$ 2.000,00 (dois 
mil) reais ter o direito, quando de seu desligamento, à devolução de suas 
quotas-partes no prazo de até 30 (trinta) dias após o seu desligamento, 
em uma única parcela. Acima deste valor obedecerá as regras que já 
constavam no estatuto social. 

VI. alteração da nomenclatura dos cargos da Diretoria Executiva de Diretor 
Financeiro para Diretor Presidente, de Diretor de Crédito para Diretor de 
Negócios, de Diretor Administrativo para Diretor Administrativo e 
Financeiro; 

VII. alteração do mandato do Conselho Fiscal de 02 (dois) anos para 03 (três) 
anos, a vigorar a partir da eleição de 2020. 

Sobre o item 2 da ordem do dia do edital foi aprovado por unanimidade de votos 

a participação societária da cooperativa em empresa de Securitização de Ativos 

e em empresa Corretora de Seguros a serem constituídas pela Cooperativa 

Central de Crédito do Estado de São Paulo – Sicoob São Paulo. 

 


