
 

 
 

COM n° 067 
 

Comunicado Coopercredi ACSC 067 
 

Comunica os resultados das deliberações da Assembleia Geral Extraordinária. 
 

A diretoria da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Associação             
Congregação de Santa Catarina, nos termos do Estatuto Social desta cooperativa, com base             
nas competências que lhe foram conferidas, 
 
COMUNICA 
 

1. Conforme informado na CCI 158 e Edital de Convocação, a Assembleia Geral            
Extraordinária foi realizada no dia 01/12/2018 (sábado), no Auditório Benedito          
Montenegro, no Hospital Santa Catarina em São Paulo/SP. 

 
2. A Assembleia teve início na terceira convocação, às 13h, com a presença de 37 (trinta               

e sete) cooperados, sendo 15 delegados, com a seguinte composição da mesa de             
trabalho: Antônio Coelho Barroqueiro – presidente do Conselho de Administração,          
Cesar Roberto Damazio - Vice-Presidente, Fabiano Furtado Conselheiro, Israel Marcos          
Ferreira- Conselheiro, Cláudio Luiz Spin – diretor de controles e Douglas Aparecido            
Cirilo – diretor executivo. 

 
3. Na Assembleia Geral foram discutidos e deliberados os assuntos listados abaixo: 

Extraordinária: 
I. Reforma parcial do Estatuto Social: tendo sido alterados o Caput do 

art. 1º, inciso I do art. 1º, inciso III do art. 1º, Caput do Art. 3º, inciso III do                   
parágrafo 1º do art. 3º e incluído o parágrafo 2º do art. 3º, que ficaram com                
a seguinte redação: 

 
a) Caput do Art. 1º: “Art. 1 A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos              

Funcionários da Associação Congregação de Santa Catarina, nome fantasia         

Sicoob Santa, CNPJ nº 65.560.658/0001-01, constituída em 05/11/1990,        

neste Estatuto Social designada simplesmente de Cooperativa, é instituição         

financeira não bancária, sociedade cooperativa de responsabilidade limitada,        

de pessoas, de natureza simples e sem fins lucrativos. É regida pela legislação             

vigente, pelos atos normativos editados pelo Conselho Monetário Nacional e          

pelo Banco Central do Brasil, por este Estatuto Social, pelas normas e            

diretrizes de atuação sistêmicas estabelecidas pelo Sicoob Confederação,        

pelas normas internas próprias e pela regulamentação da cooperativa central          

a que estiver associada, tendo:”. 

b) Inciso I Art. 2º: “I. sede social e administração à Avenida Paulista, 326, 16º              

andar, Bela Vista, CEP 01310-000, na cidade de São Paulo, Estado de São             

Paulo;”. 
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c) Inciso III Art. 2º: “III. área de ação limitada às dependências da Associação             

Congregação de Santa Catarina, da Província Madre Regina e das          

Organizações Sociais de Saúde que sucederam a Associação Congregação         

Santa Catarina localizadas no território nacional; e”. 

d) Caput Artigo 3º: “Art. 3º Podem se associar à Cooperativa todas as pessoas             

que concordem com o presente Estatuto Social, preencham as condições          

nele estabelecidas e sejam empregados ou ex-empregados da Associação         

Congregação de Santa Catarina e da Província Madre Regina e das           

Organizações Sociais de Saúde que sucederam a Associação Congregação         

Santa Catarina.”. 

e) Inciso III do parágrafo 1º do Art. 3º: “III. pessoas físicas prestadoras de              

serviço em caráter não eventual às empresas definidas no caput;”. 

f) Parágrafo 2º do Art. 3º: “§ 2º As Organizações Sociais de Saúde a que se                

refere este estatuto, são entidades privadas, sem fins lucrativos, qualificadas          

pelo poder executivo na forma da Lei Federal 9.637 de 15 de maio de 1998               

ou nas legislações estaduais e municipais que dispõe sobre a qualificação           

dessas entidades, que sucederam a Associação Congregação Santa        

Catarina na gestão de unidades e serviços de saúde em contratos firmados            

com o poder público.”. 

 
4. A Ata da Assembleia Geral Extraordinária lavrada pelo secretário da Assembleia           

Alberto Luís Alves será enviada para análise e homologação do Banco Central do             
Brasil e arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo e estará a disposição               
na sede da cooperativa para consulta pelos cooperados interessados.  

 
5. Outras informações a respeito das decisões da Assembleia Geral poderão ser obtidas            

na sede da cooperativa, no e-mail assembleia@crediacsc.org.br ou pelo telefone (11)           
3141-4620. 

 

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

 
São Paulo, 03 de dezembro de 2018. 

 
 
 

DIRETORIA EXECUTIVA 
Douglas Aparecido Cirilo 

Diretor Executivo 
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