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São Paulo, 3 de janeiro de 2018. 
 
Carta-circular 143/2018 Coopercredi ACSC 

 
Aos 
Cooperados 
 
Assunto: Assembleia Geral e Eleições 
 
Caros cooperados: 
 

1. Conforme decisão do Conselho de Administração em 19/12/2017, oriento a respeito 
da realização da Assembleia Geral, especialmente sobre os procedimentos para 
eleição do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. 
 

2. A Assembleia Geral será convocada para o dia 21/4/2018 (sábado), nas 
proximidades da sede da cooperativa em São Paulo/SP, com destaque para os 
principais assuntos: 

a. Prestação de Contas do exercício de 2017; 
b. Destinação das Sobras Líquidas e sua fórmula de cálculo; 
c. Aplicação do FATES; 
d. Eleição dos membros do Conselho de Administração; 
e. Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 
f. Fixação do valor das cédulas de presença e honorários dos membros do 

Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho 
Fiscal; 

g. Fixação do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações 
dos membros da Diretoria Executiva; 

 
3. De acordo com o Estatuto Social, na Assembleia Geral os cooperados serão 

representados pelos delegados para as discussões e deliberações constantes na 
pauta. Os cooperados podem comparecer às Assembleias, contudo não poderão 
participar dos debates e votar. 
 

4. Este ano a Assembleia elegerá o Conselho de Administração, órgão de gestão 
estratégica da Cooperativa e o Conselho Fiscal, órgão de fiscalização da gestão, que 
tem suas competências definidas em Estatuto Social e seu funcionamento definido 
em Regimento Interno próprio. 
 

5. As eleições para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal ocorrerão no dia 
21/4/2018, durante a Assembleia Geral, conforme disposições: 

a. Os cooperados interessados em se candidatar para os cargos do Conselho 
de Administração deverão se inscrever com chapa completa de 5 (cinco) 
membros; 

b. Os candidatos interessados em se candidatar para os cargos do Conselho 
Fiscal deverão se inscrever individualmente; 

c. Os candidatos deverão atentar-se aos requisitos legais, regulamentares e 
estatutários, especialmente os definidos no Regulamento Eleitoral e na 
Política e Plano de Sucessão de Administradores (no caso de Conselho de 
Administração); 

d. Para concorrer ao pleito, os cooperados deverão apresentar: 
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1. requerimento de registro da chapa preenchido e assinado por todos 
os componentes da chapa (modelo anexo), no caso de Conselho de 
Administração;  

2. requerimento para inscrição individual preenchido e assinado pelo 
cooperado (modelo anexo), no caso de Conselho Fiscal; 

3. declaração assinada pelos candidatos (modelo anexo); 
4. currículo resumido; 

e. As inscrições deverão ser protocoladas na sede da cooperativa do dia 
1/3/2018 (quinta-feira) até o dia 17/4/2018 (terça-feira). 

f. O Regulamento Eleitoral e demais documentos sobre a eleição estão 
disponíveis no site www.coopercrediacsc.coop.br/assembleia2018. 

 
6. Outras informações na sede da cooperativa, no e-mail assembleia@crediacsc.org.br 

ou pelo telefone (11) 3141-4620. 
 

7. Finalizando, colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos 
adicionais julgados necessários. 

 
 

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Associação 
Congregação de Santa Catarina 

 
 

Douglas Aparecido Cirilo 
Diretor Executivo 

  

http://www.coopercrediacsc.coop.br/assembleia2018
mailto:assembleia@crediacsc.org.br
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REQUERIMENTO PARA INSCRIÇÃO DE CHAPA 
Órgão Estatutário: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
À 
Coopercredi ACSC 
Diretoria Executiva 
 
Os abaixo relacionados vêm requerer a inscrição de seus nomes como candidatos em 
chapa completa aos cargos de Conselheiros de Administração na Assembleia Geral, a 
ser realizada na data de 21/4/2018, declarando desde já que preenchem todos os 
requisitos estabelecidos no estatuto social e na regulamentação: 

 
São Paulo, __ de ______________ de 2018. 
 
Documentos anexados de cada candidato: 

1. Declaração do Candidato; 
2. Currículo do candidato; 

 
 
 
  

Nome da CHAPA:  Assinatura 
1 Nome:  

Casa: 
2 Nome:  

Casa: 
3 Nome:  

Casa: 
4 Nome:  

Casa: 
5 Nome:  

Casa: 

 
Recebido em ____/____/2018, às _______ horas 
 
Carimbo Assinatura: _______________________ 
 
 
 (1ª via – Coopercredi ACSC / 2ª via – Chapa). 



 
CCI n° 143 

www.coopercrediacsc.coop.br 
Avenida Paulista, 352, 1o. andar, conjunto 11, Bela Vista - CEP 01310-000 - São Paulo - SP 

Telefone: (11) 3141-4620 - Ouvidoria: 0800 725 0996 

REQUERIMENTO PARA INSCRIÇÃO INDIVIDUAL 
Órgão Estatutário: CONSELHO FISCAL 

 
À 
Coopercredi ACSC 
Diretoria Executiva 
 
O abaixo relacionado vem requerer a inscrição de seu nome como candidato individual 
ao cargo de Conselheiro Fiscal na Assembleia Geral, a ser realizada na data de 
21/4/2018, declarando desde já que preenche todos os requisitos estabelecidos no 
estatuto social e na regulamentação: 
 
 
 

 
 
 
São Paulo, __ de ________ de 2018. 
 
 
 
Documentos anexados de cada candidato: 

1. Declaração do Candidato; 
2. Currículo do candidato; 

 
 
 
 
  

Candidato Assinatura 
1 Nome:  

Casa: 

 
Recebido em ____/____/2018, às _______ horas 
 
Carimbo Assinatura: _______________________ 
 
 
 (1ª via – Coopercredi ACSC / 2ª via – Candidato). 
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DECLARAÇÃO DO CANDIDADO 
 
O abaixo subscritor candidato ao cargo de  
(    ) conselheiro de administração 
(    ) conselheiro fiscal 
na Coopercredi ACSC declara que: 
 
1. sou cooperado; 
 
2. tenho reputação ilibada;  
 
3. sou residente no País;  
 
4. não estou impedido por lei especial, nem fui condenado por crime falimentar, de 
sonegação fiscal, de prevaricação, de corrupção ativa ou passiva, de concussão, de 
peculato, contra a economia popular, a fé pública, a propriedade ou o Sistema 
Financeiro Nacional, ou fui condenado à pena criminal que vede, ainda que, 
temporariamente, o acesso a cargos públicos;  
 
5. não estou declarado inabilitado ou suspenso para o exercício de cargos de 
conselheiro de administração, de diretor ou de sócio-gerente em cooperativas de 
crédito ou em outras instituições sujeitas à autorização, ao controle e à fiscalização 
de órgãos e de entidades da administração pública direta e indireta, incluídas as 
entidades de previdência complementar, as sociedades seguradoras, as sociedades 
de capitalização e as companhias abertas;  
 
6. não respondo, nem qualquer empresa da qual seja controlador ou administrador, 
por pendências relativas a protesto de títulos, a cobranças judiciais, a emissão de 
cheques sem fundos, a inadimplemento de obrigações e a outras ocorrências ou 
circunstâncias análogas;  
 
7. não estou declarado falido ou insolvente, nem participei da administração ou 
controlei firma ou sociedade concordatária ou insolvente;  
 
8. não apresento qualquer irregularidade no setor público (Cadin);  
 
9. preencho o(s) seguinte(s) critério(s) de capacitação:   
 
(   ) formação acadêmica de nível superior;  
 
(   ) formação técnica de nível médio;  
 
(   ) formação técnica de acordo com cursos que, porventura, sejam ministrados;  
 
(   ) experiência comprovada na gestão de cooperativas de crédito;  
 
(  ) experiência comprovada em gestão ou realização de trabalhos em instituições 
financeiras.  
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10. comprometo-me a participar de eventuais cursos/treinamentos que sejam 
ministrados pelas entidades do Sicoob; 
 
11. atendo todos os requisitos legais, estatutários e regulamentares para concorrer 
ao cargo eletivo ao qual sou candidato;  
 
12. assumo integral responsabilidade pela fidelidade das declarações ora prestadas, 
ficando, desde já, a Cooperativa autorizada, dentro dos limites legais, a fazer uso 
das informações. 
 
13. autorizo a Coopercredi ACSC a acessar sistemas de consulta como Central de 
Risco do Banco Central do Brasil, Serasa e outros similares para efeito de obtenção 
de informações cadastrais no Sistema Financeiro Nacional – SNF. 
 
 
São Paulo, __ de _________ de 2018. 
 

 
 
 
 

Candidato Assinatura 
1 Nome:  

CPF: 


