










Reuniões com
Coordenadores de Núcleo

Assembleias
com Associados

Assembleia Geral 
Extraordinária e Ordinária

Fevereiro
Março

Janeiro

Abril



Disponível em: sicredialtouruguai.com.br





Art. 16.
§ 2º O mandato dos delegados terá duração de 4 (quatro) anos, 
podendo ser reeleitos. 

Art. 18.
A eleição dos delegados ocorrerá em assembleia de núcleo, em tempo 
hábil, antes da Assembleia Geral.

§ 2º A eleição será realizada, preferencialmente, por votação 
aberta, podendo, por definição dos associados reunidos em 
núcleo, ser de forma secreta.



Art. 10. Para se candidatar e exercer as atividades de Coordenador de Núcleo, o
pretendente deverá:
I - ter certificação no Programa de Formação Cooperativa Sicredi ;
II - fazer uso de soluções financeiras da Cooperativa com regularidade;
III - não exercer cargo ou função político-partidária quando de sua eleição,
ou durante o exercício do mandato, observado o disposto no Estatuto Social da
Cooperativa;
IV - não responder, nem qualquer empresa da qual seja controlado ou
administrador, por pendências relativas a protesto de títulos, cobranças
judiciais, emissão de cheques sem fundos, inadimplemento de obrigações e
outras ocorrências ou circunstâncias análogas, além de não ter registro
negativo em quaisquer bancos de dados, externo ou da própria Cooperativa;
V - não ser empregado da Cooperativa.



Ser o 
representante
local do Sicredi
e promotor do 
Cooperativismo.





Núcleos Abrangência

062 – Sagrado Coração de Jesus

Ruas: Centro, Rua Orestes Piaia, Av. 
Industrial, Av Sol da America, Rua 
Aníbal Negrini, Rua Abramo Piaia, Rua 
Paulo VI, Rua Piracicaba, Rua Angelo 
Zanatta.

063 – Nossa Senhora da Salete

Ruas: Av. Padre Abílio de Marcos, 
Sponchiado, Av. Anselmo Bridi, Rua Joao 
XXIII, Rua Olavo Bilac, Linha Centenaro, 
Linha Dallasta, Linha Piaia de Cezaro, 
Linha PCP, Linha Peretto, Linha 
Pardinho,  Linhas Ottobelli Mattana, 
Linha Pessegueiro, Linha Piaia 
Candaten, Linha Ponte do Pardo.

064 – São Paulo
Linhas: São Paulo, Pavão, Seca, Riboli, 
São Judas, Braguinha, Caixão do Pardo, 
São Sebastião, Lulu, Costa do 
Braguinha. 



Nome Representatividade
Rosenei Maria Centenaro Estraich Efetivo
Nara Maria dos Santos Candaten Suplente

Nome Representatividade
Rita Centenaro Romitti Efetivo
Gilmar Jose Zanella Suplente

Nome Representatividade
Lucas Candaten Bridi Efetivo 
Rafael Debastiani Suplente









• Tempo: 40 segundos para votar.
• Os votos serão computados automaticamente quando liberar a votação.
• Não digite para abstenção.
• Além de 1 ou 2, outros números são inválidos.

Digite 1 
Favorável

Digite 2 
Desfavorável





Sim, já participei.

Não participei.





Art. 5º Podem ser associados da 
Cooperativa, concordando e aderindo 
automaticamente ao presente Estatuto:
I - pessoas físicas, que residam ou 
exerçam atividade na área de ação da 
Cooperativa;
II - pessoas jurídicas estabelecidas na 
área de ação da Cooperativa.  

Art. 5º Podem ser associados da Cooperativa as pessoas que 
concordem com este Estatuto Social, preencham as condições 
aqui estabelecidas e sejam:
I - pessoas físicas, que residam ou exerçam atividade na área de 
ação da Cooperativa;
II - pessoas jurídicas estabelecidas na área de ação da Cooperativa, 
inclusive seus administradores e sócios;  
III - pessoas físicas que tenham vínculo com a cooperativa ou com 
algum de seus associados, independentemente do local onde 
residam ou exerçam atividade;"
IV - outras pessoas jurídicas que tenham vínculo com a 
cooperativa ou com algum de seus associados, 
independentemente do local onde estejam estabelecidas;
V - pais, cônjuge ou companheiro (a), viúvo (a), filho (a), 
dependente legal de associado ou pensionista de associado 
falecido, independentemente do local onde residam ou exerçam 
atividade;
VI – Pessoas físicas e jurídicas que residam ou estejam 
estabelecidas dentro da área de atuação da Central Sicredi 
Sul/Sudeste, excluídos, para esta hipótese, os municípios que 
estejam na área de ação de cooperativas filiadas à outra Central. 

Vínculo: relações contratuais, societárias, trabalhistas, institucionais, associativas e de parentesco. 



Art. 13. A assembleia geral é o órgão supremo da 
Cooperativa e, dentro dos limites da lei e deste 
Estatuto, tomará toda e qualquer decisão de 
interesse da Sociedade, sendo que as deliberações 
vinculam todos, ainda que ausentes ou 
discordantes.

§ 1º As matérias objeto da ordem do dia da 
assembleia geral ordinária devem ser previamente 
deliberadas em assembleias de núcleo, cujos 
encontros serão coordenados pelo Presidente do 
Conselho de Administração da Cooperativa, ou 
pelo Vice-Presidente, ou, ainda, na 
impossibilidade destes, por quem aquele indicar.

§ 2º A critério do Conselho de Administração, e se 
a relevância dos itens o recomendar, as matérias 
objeto da ordem do dia da assembleia geral 
extraordinária poderão ser deliberadas pela 
Assembleia de Delegados, com posterior ciência 
aos associados na próxima assembleia ou reunião 
de núcleo.

Art. 13. A assembleia geral é o órgão supremo da 
Cooperativa e, dentro dos limites da lei e deste Estatuto, 
tomará toda e qualquer decisão de interesse da Sociedade, 
sendo que as deliberações vinculam todos, ainda que 
ausentes ou discordantes.

§ 1º A prestação de contas do encerramento do exercício, 
a destinação dos resultados, a eleição e a remuneração 
dos componentes dos conselhos de administração e 
fiscal, quando forem assuntos da ordem do dia da 
assembleia geral, devem ser previamente apreciados em 
assembleias de núcleos, que poderão ser presenciais e/ou 
à distância, por meios físicos e/ou eletrônicos.

§ 2º As demais matérias objeto da ordem do dia da 
assembleia geral poderão ser deliberadas diretamente 
em Assembleias de Delegados, exceto decisão em 
contrário do Conselho de Administração.

§ 3º Quando as matérias forem deliberadas somente em 
Assembleia de Delegados, a cooperativa dará posterior 
conhecimento aos associados.



Art. 18. A eleição dos delegados ocorrerá em 
assembleia de núcleo, em tempo hábil, antes da 
Assembleia Geral.

§ 2º A eleição será realizada, preferencialmente, 
por votação aberta, podendo, por definição dos 
associados reunidos em núcleo, ser de forma 
secreta.

Art. 24. A assembleia geral ordinária realizar-
se-á obrigatoriamente uma vez por ano, no 
prazo legal, deliberando sobre os seguintes 
assuntos, mencionados na ordem do dia:

IV - fixação, por ocasião da eleição e sempre 
que prevista alteração, do valor dos honorários, 
das cédulas de presença e das gratificações dos 
membros dos Conselhos e da Diretoria;

Art. 18.  A eleição dos Delegados ocorrerá em 
Assembleia de Núcleo, presencial ou à distância, por 
meios físicos e/ou eletrônicos, em tempo hábil antes da 
Assembleia Geral da Cooperativa.“

§ 2º A eleição será realizada por votação aberta ou 
secreta, por definição do Conselho de Administração 
da Cooperativa.

Art. 24. A assembleia geral ordinária realizar-se-á 
obrigatoriamente uma vez por ano, no prazo legal, 
deliberando sobre os seguintes assuntos, mencionados 
na ordem do dia:

IV - fixação, por ocasião da eleição e sempre que prevista 
alteração, do valor dos honorários, das cédulas de 
presença e das gratificações dos membros dos 
Conselhos.



Art. 27. A assembleia geral ordinária realizar-
se-á obrigatoriamente uma vez por ano, no 
prazo legal, deliberando sobre os seguintes 
assuntos, mencionados na ordem do dia:

Art. 27. A assembleia geral ordinária realizar-se-á 
obrigatoriamente uma vez por ano, no prazo legal, 
deliberando sobre os seguintes assuntos, 
mencionados na ordem do dia:

XVIII - não ser habitual prestador de serviços ou 
fornecedor de produtos para a Cooperativa, seja na 
condição de pessoa natural ou por meio de pessoa 
jurídica da qual seja sócio, considerando-se habitual 
a prestação de serviços ou o fornecimento de 
produtos que, nos últimos 12 (doze) meses, tenha 
frequência superior a 3 (três) ocorrências ou, 
independentemente da frequência, duração superior 
a 2 (dois) meses; 

Esse dispositivo também se aplica ao Conselho Fiscal 
conforme Art. 38, §2º.



Abstenção

Favorável

Desfavorável

Reforma do Estatuto Social 
da Cooperativa:







• Critério de desempate nas votações; 

• Regramento na conduta dos candidatos e aplicação 
de sanções por suas infrações; 

• Fluxo de procedimentos para impugnação e defesa;

• Possibilidade de substituição de candidato (uma vez);

• Modificação dos prazos: substituições de candidatos, 
impugnações, penalidades e documentos;

• Possibilidade de auxílio técnico da Cooperativa.



O Sicredi, enquanto sistema integrado e 
solidário, regula, por meio do RIS,
as relações e a Governança sistêmica. 



Art. 5º. Considera-se Assembleia de Núcleo o evento 
realizado com os associados com o intuito de deliberar 
sobre:

§ 9º No caso em que qualquer núcleo apresentar proposta 
alternativa para determinado assunto da ordem do dia, tal 
proposta somente será levada para os próximos núcleos 
se sair vencedora daquele núcleo.

§ 10. A participação dos associados na Assembleia de 
Núcleo será definida pelo Conselho de Administração, que 
poderá optar entre as formas presencial e/ou à distância, 
por meios físicos e/ou eletrônicos, sem prejuízo do registro 
de suas manifestações no exercício de voz e voto.“

Art. 5º. Considera-se Assembleia de Núcleo o 
encontro realizado com os associados com o 
intuito de deliberar sobre:



Art. 8º. Considera-se Núcleo o agrupamento de associados 
da Cooperativa, atendendo às seguintes premissas:

VII - a Cooperativa definirá o número de núcleos que 
podem ser agrupados em uma mesma Assembleia de 
Núcleo, desde que garanta a devida acomodação dos 
associados.

Art. 13. A eleição dos Coordenadores de Núcleo ocorrerá 
em Assembleia de Núcleo em tempo hábil antes da 
Assembleia Geral da Cooperativa, devendo o candidato 
realizar a inscrição, em formulário próprio fornecido pela 
Cooperativa, com, no mínimo, 2 (dois) dias da 
Assembleia do seu respectivo Núcleo."
Parágrafo único. A Cooperativa deverá certificar o 
atendimento dos requisitos exigidos para a função e 
comunicar o candidato.

Art. 8º. Considera-se Núcleo o agrupamento 
de associados da Cooperativa, atendendo às 
seguintes premissas:
VIII - a Cooperativa definirá o número de 
núcleos agrupados em uma mesma 
Assembleia de Núcleo, preferencialmente não 
superior a 5 (cinco).

Art. 13. A eleição dos Coordenadores de 
Núcleo ocorrerá em Assembleia de Núcleo em 
tempo hábil antes da Assembleia Geral da 
Cooperativa.



Art.20. Os Coordenadores de Núcleo efetivos serão 
convocados para representar os associados nas 
Assembleias Gerais da Cooperativa e, na impossibilidade 
de comparecimento desses, os seus suplentes."
. 
§ 3º Assim que tiver conhecimento da impossibilidade de 
comparecer à Assembleia Geral, o Coordenador de 
Núcleo efetivo deverá comunicar o fato ao seu suplente 
e também à Cooperativa, para a sua substituição.

§ 4º Na impossibilidade de presença do Coordenador de 
Núcleo, efetivo e suplente (s), à Assembleia Geral, o 
Presidente da Assembleia poderá solicitar ao secretário 
ou a outro associado, o qual ficará na condição de 
representante para o ato, que apresente o voto, lendo o 
resultado da votação do respectivo núcleo, a fim de ser 
computado na Assembleia Geral."

§ 7º A ausência do Coordenador na Assembleia Geral 
será informada pela Cooperativa ao respectivo Núcleo 
na primeira Assembleia de Núcleo que se realizar.

Art. 20. Os Coordenadores de Núcleo efetivos 
e suplentes serão convocados para representar 
os associados nas Assembleias Gerais da 
Cooperativa que adotar esta sistemática. 
§ 3º Ausente o Coordenador de Núcleo 
efetivo, este será automaticamente 
substituído pelo suplente, observada a ordem 
de classificação. As circunstâncias da 
ausência deverão ser comunicadas, por 
escrito, ao Conselho de Administração, assim 
que o Coordenador de Núcleo efetivo tomar 
conhecimento da necessidade de ausentar-se.

§ 4º Na impossibilidade de presença à 
assembleia geral do Coordenador de Núcleo 
efetivo ou suplente (s), o núcleo poderá 
designar um coordenador ad hoc.



Abstenção

Homologação dos Normativos

Favorável

Desfavorável





4,4 milhões
de Associados

22 estados +
Distrito FederalR$ 110,6 bilhões 

em Ativos 

R$ 72,1 bilhões 
de Crédito Total

R$ 17,5 bilhões 
Patrimônio Líquido

R$ 3,1 bilhões 
Resultado



73,7 mil
Associados

29 
Agências

R$ 1,2 bilhão 
Recursos Totais*

R$ 254,8 milhões 
Patrimônio Líquido

R$ 52,9 milhões 
Resultado Líquido

R$ 1,3 bilhão 
Carteira de Crédito

+12%
+21%

+35%

+15% +17%

*Recursos Totais: Depósitos totais e patrimônio líquido.







E o nosso
Município?



6,2%

2017 2018 2019

5%

1.440

1.583
1.509



17
19,8

2017 2018 2019

23,3

17,9%

Milhões

Milhões

Milhões



14,7
17,9

2017 2018 2019

25,8

43,9%

Milhões

Milhões
Milhões



1,01

2017 2018 2019

828

-27%

Mil

Milhão
Milhão

1,13





2017 2018 2019

Ativos Totais
Contábeis

Disponível em: sicredialtouruguai.com.br

1,340
1,069

926

25%

R$ 52,9 milhões
Resultado Líquido

Bilhão

Bilhão
Milhões



52,9 milhõesO que já foi destinado?

Pagamento de Juros ao Capital

Recuperação de Prejuízo (Reserva Legal)

FATES (5%)

Reserva Legal (50%)

Fundo de Desenvolvimento Regional (3%)

Resultado à disposição da Assembleia   19,5 milhões

4.577

1.869

2.323

23.232

1.394
Valores em milhares de reais









Abstenção

Prestação de Contas 2019

Favorável

Desfavorável





XX%

8.363

929

465

19,5 milhões 

Reserva Legal

FATES

Fundo de Desenvolvimento Regional

Distribuição aos Associados

À disposição da Assembleia

9,8 milhões

Valores em milhares de reais.



40% Aplicações Financeiras (Sicredinvest)

28% Poupança

25%  Juros pagos (Carteira de Crédito)

7% Conta Corrente

R$ 9,8 milhões

Disponível em Aplicação Financeira no dia 20/04/2020



Distribuição total
aos associados

R$ 14,3 milhões

Mais benefícios 
ao associado.



Abstenção

Destinação dos Resultados

Favorável

Desfavorável







Abstenção

Ratificação de indicação de 
membro do Conselho de 
Administração - Presidente

Favorável

Desfavorável





Angelita Marisa Cadoná
Presidente

Sérgio Luiz Triches
Vice-presidente

Gustavo Pereira Fortes
Autônomos

Willian Jeferson Bez
Pessoa Jurídica + diretores

Walmor Liberalesso
Aposentado

Valéria M. Zanatta Senger
Empregados

Jocler Moresco
Outros (Jovem)

Leocácio Gallo Paloschi
Agricultor

Reginaldo Antonio Betti
Agricultor

Giovana Giacomolli
Pessoa Jurídica + diretores 

Conforme Ata 477 do Conselho de Administração 
de dezembro de 2019 e artigo 27 do Estatuto Social.



Abstenção

Eleição de membro do 
Conselho de Administração

Favorável

Desfavorável





“4.4. Honorários mensais ao Conselheiro com acúmulo da função de Vice-
Presidente 
A partir de 01-01-2020 (primeiro de janeiro de dois mil e vinte) não serão mais pagas as 
verbas acima referidas, mas serão pagas duas cédulas de presenças de Conselheiro de 
Administração, mensalmente, que corresponde ao valor de R$ 4.157,34 (quatro mil, cento e 
cinquenta e sete reais e trinta e quatro centavos), até o encerramento do mandato em 2023 
(dois mil e vinte e três), sendo reajustados anualmente no mesmo mês e percentual do reajuste 
praticado ao Presidente. “

Ata Assembleia de Geral Ordinária de 25 de abril de 2019

“Tendo em vista que o Vice-presidente indicado, Sr. Sergio Luiz Triches, não realizará 
expediente diariamente junto à Cooperativa, este renuncia à parte do valor dos honorários 
fixados na AGO havida em 25 de abril de 2019. Neste sentido, o Vice-Presidente receberá 
honorários equivalente a cédula de presença dos demais conselheiros, porém quando 
convocado a representar a Presidência, terá direito ao recebimento de uma cédula de presença 
adicional no mês.”

Ata 477 do Conselho de Administração de 19 de dezembro de 2019 



Abstenção

Favorável

Desfavorável





4.2. Programa de Benefícios do Sicredi – O Presidente terá direito aos 
benefícios adicionais, nos termos do Programa de Benefícios Sicredi (PBS).

4.3. Remuneração Variável – O Presidente terá direito ao recebimento 
de até 5 (cinco) múltiplos de remuneração variável, observadas 
as regras de apuração apresentadas na Norma de Remuneração dos 
Estatutários. 

Ata Assembleia de Geral Ordinária de 25 de abril de 2019

Pagamento realizado em 15 de janeiro de 2020, conforme Ata de 
reunião nº 477 do Conselho de Administração.



Abstenção

Ratificação do ICP do Presidente

Favorável

Desfavorável





Adequação da remuneração proposta pelo
Conselho de Administração, aderente a Política
de Remuneração e Benefícios para Diretores 
Estatutários do Sistema Sicredi, enquadrada nos 
critérios de tamanho e mercado regional da
área de ação da Cooperativa.

Diretoria
Remuneração

Valor Bruto
com tributos e encargos 

Valor Líquido

Executivo R$ 26.431,00 R$ 19.597,42

Operações R$ 22.398,91 R$ 16.858,94
Negócios R$ 17.874,65 R$ 13.628,13

Diretor Executivo - Márcio Girardi

Diretor de Negócios - André Zanon

Diretor de Operações - Jaques S. dos Santos



Abstenção

Ratificação e Fixação da
remuneração da Diretoria Executiva

Favorável

Desfavorável







86.076
16,7%

36
24,1%

R$ 1,7 bilhão
32%

R$ 294 milhões
15,4% R$ 8 milhões de benefícios 

antecipados no ano.

R$ 53 milhões

R$ 1,7 bilhão
28,6%



Novos Pontos de 
Atendimento em 
Santa Catarina.

Novos Pontos de 
Atendimento em 

Minas Gerais.



associados

colaboradores

operações de crédito

em depósitos totais*

*Depósitos Totais: depósito à vista, à prazo e poupança.









“Nós queremos resultados de pessoas cooperando com 
pessoas, trabalhando juntas e criando uma sociedade cada 

vez mais harmoniosa, mais amorosa e mais sábia.”
Monja Coen



Inscrições 01/02 até 31/05

Análise de Projetos até 30/06

Disponibilização dos Recursos
até 30/07 

Execução dos Projetos até 30/11

R$ 1,89 milhão
disponível para projetos em 2020

sicredialtouruguai.com.br 
Acesse e clique em Fundo de Desenvolvimento Regional



Data: 18 de abril de 2020

Horário: 10 horas

Local:  Centro de Eventos da 
Cooperativa em Rodeio Bonito/RS

Palestra: Capitalismo Consciente 
com Thomas Eckschmidt



Acompanhe a cooperativa nas redes sociais:
sicredialtouruguai




