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ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA (CUMULATIVAS) 

DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO 

GRUPO FEMSA BRASIL. 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de março de 2021, às 14h00min, cuja sede está 

localizada à  Avenida Engenheiro Alberto de Zagottis, 352, na cidade de São Paulo, 

Estado de São Paulo; reuniram-se virtualmente por meio de ferramenta online 

denominada Microsoft Teams, em terceira e última convocação 17 (dezessete) 

delegados e se fizeram presentes 4 (quatro) delegados por meio do Boletim de Voto a 

Distância de um total de 24 (vinte e quatro), da Cooperativa de Economia e Crédito 

Mútuo dos Empregados do Grupo FEMSA Brasil, em Assembleia Geral Ordinária e 

Extraordinária (Cumulativas), nos termos do Edital de Convocação que foi publicado no 

Jornal O Estado de São Paulo na edição de 12 de março de 2021, página B11. 

Iniciando os trabalhos, o senhor Presidente passou a palavra para a Senhora Silvana 

Breda que informou que a assembleia seria feita de forma virtual, de acordo com a 

Instrução Normativa DREI nº 79 de 14 de abril de 2020, todo o seu conteúdo seria 

gravado, o senhor Presidente tomou a palavra e fez a abertura oficial do pleito. 

Terminada a leitura do Edital de Convocação, o Senhor Presidente passou a palavra a 

Sra. Silvana Breda para que ela conduzisse a apresentação.  A Sra. Silvana Breda 

agradeceu e informou que seria auxiliada por dois 2 apoiadores na condução e 

apuração da votação e dando início explicou que alguns dispositivos do Estatuto Social 

precisariam ser reformados por recomendação do Conselho de Administração para 

alteração dos seguintes: Art. 4º (caput e inciso II);  Art. 6º (caput); Art. 11 (alínea a); Art. 12 

(caput); Art. 14 (caput e § único); Art. 15 (caput); Art. 16º (caput); Art. 22 (§ 6º e § 7º); Art. 35 (§ 

4º); Art. 46 (§ 1º); Art.47 (§ 5º) e por determinação do Banco Central do Brasil conforme Ofício 

12597/2020 promover a  alteração do Art. 55 (caput) com o objetivo de especificar os critérios a 

serem observados para designação do Ouvidor. Passando ao Item “a” da Assembleia 

Geral Extraordinária: os itens que compete às alterações estatutárias foram lidos e 

explicados artigo por artigo antes de serem submetidos a aprovação da Assembleia, de 

acordo com o contido no Edital de convocação. As alterações passam a ser as 

seguintes:  Art. 4º (caput) (nova redação): Podem associar-se à Cooperativa todos 

aqueles que, estando na plenitude de sua capacidade civil, concordem com o presente 

estatuto, preencham as condições nele estabelecidas e sejam empregados das 

empresas do Grupo FEMSA Brasil bem como, suas filiais, coligadas e controladas 

sediadas no país, ressalvado o direito adquirido.  Art. 4º (inciso II) (nova redação) - 

Poderão, ainda, associar-se ou continuar associados àqueles que se afastarem da 

empresa por motivo de aposentadoria. Art. 6º (caput) (excluído) devido a vedação que 

trata o artigo 55 da Resolução 4434/15 não se aplica aos associados e sim aos 

membros dos Conselhos e Gerência e por isso será adicionada nos Artigos 35 (§ 4º), 

46 (§ 1º) e 47 (§ 5º). Art. 11 (alínea a) (nova redação): Venha a exercer qualquer 

atividade considerada prejudicial à Cooperativa.  Art. 12 (caput) (nova redação) - A 
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eliminação em virtude de infração legal ou estatutária será decidida em reunião do 

Conselho de Administração, e o que a ocasionou deverá constar de termo lavrado no 

Livro ou Ficha de Matrícula. Art. 14 (caput) (nova redação): A devolução do capital ao 

associado demitido, eliminado ou excluído será feita conforme Regimento Interno e 

Políticas vigentes na cooperativa podendo ser parcelada em até 10 (dez) prestações 

mensais, iguais e sucessivas. Os casos de eliminação deverão ser registrados em Ata 

do Conselho de Administração.  Art.14 (§ único) (nova redação): No caso de 

associado excluído por perda de vínculo que lhe facultou associar-se, poderão a 

devolução do capital e o pagamento dos juros abonados ser feitos no ato, desde que 

não haja previsão de perdas no exercício, a juízo do Conselho de Administração. Art. 

15 (caput) (nova redação): O capital social é dividido em quotas-partes no valor de R$ 

1,00 (Um real) cada uma, e ilimitado quanto ao máximo e variável conforme o número 

de associados, não podendo ser inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e o Patrimônio 

de Referência não será inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), respeitados os limites 

operacionais exigidos pelo Banco Central do Brasil e Conselho Monetário Nacional.  

Art. 16 (caput) (nova redação): O capital mínimo de cada associado será equivalente a 

20 (vinte) quotas-partes, perfazendo R$ 20,00 (vinte reais) e será sempre realizado em 

moeda corrente nacional. Art. 22 (§ 6º) (nova redação): Para capitalização, 

manutenção e constante incremento da capacidade de mútuo da cooperativa cada 

associado depositará ou será descontado mensalmente em folha de pagamento, no 

mínimo R$ 20,00 (vinte reais) ou 2% do Salário Mínimo Federal vigente (dos dois o 

maior) a partir do momento de sua admissão na cooperativa, observando o regimento 

interno e políticas da cooperativa Art.22 (§ 7º) (inclusão):  A capitalização mensal de 

que trata o parágrafo 6º do Artigo 22, poderá ser suspensa no período em que o 

cooperado estiver afastado de suas funções.  Art.35 (§ 4º) (inclusão): Os membros do 

Conselho de Administração não poderão participar da administração ou deter 5% 

(cinco por cento) ou mais do capital de empresas de fomento mercantil ou de outras 

instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil, com exceção de cooperativa de crédito.  Art.46 (§ 1º) (inclusão):  o 

gerente não poderá participar da administração ou deter 5% (cinco por cento) ou mais 

do capital de empresas de fomento mercantil ou de outras instituições financeiras e 

demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, com exceção 

de cooperativa de crédito. Art.47 (§ 5º) (inclusão): os membros do Conselho Fiscal não 

poderão participar da administração ou deter 5% (cinco por cento) ou mais do capital 

de empresas de fomento mercantil ou de outras instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, com exceção de 

cooperativa de crédito.  Art.55º (caput) (nova redação): O ouvidor, que será designado 

e destituído pelo órgão de Administração da Cooperativa ou pela Central ou Federação 

ao qual for filiada, para assumir suas funções deve possuir comprovação de 

certificação por entidade de reconhecida capacidade técnica, e terá o prazo de 
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mandato de 48 (quarenta e oito) meses, podendo ser renovado desde que o ouvidor 

passe por processo de capacitação periódica.  Foi informado que o texto com a 

proposta de reforma estatutária foi previamente encaminhado aos delegados. Posto em 

discussão, após esclarecidas todas as dúvidas sobre a alteração no Estatuto Social os 

mesmos foram submetidos à votação da Assembleia por meio de link do Google Forms 

disponibilizado eletronicamente aos Delegados, que tinham três opções para votar: 

Favorável, Desfavorável e Abstenção. Após apuração foi informado aos presentes que 

em função das alterações ora aprovadas, fica aprovada também a renumeração do 

estatuto, para adequação lógica e logo em seguida informou que foram registrados 20 

votos favoráveis e 1 abstenção, o item foi aprovado por maioria dos votos favoráveis 

dos presentes.  A nova redação dos artigos citados anteriormente, está de acordo com 

a versão consolidada do Estatuto Social aprovado que segue apensada e vinculada à 

presente ata para registro nos órgãos competentes.  Passando ao item “b” do Edital 

foi apresentado aos participantes a necessidade de alterações nos normativos 

referente a Política de Sucessão, Regulamento de Auditoria Interna e Política 

Conformidade. Foi informado que as alterações nas Políticas citadas foram 

previamente encaminhadas aos delegados com o conteúdo das alterações propostas. 

Posto em discussão, após esclarecidas todas as dúvidas sobre as alterações nos 

normativos citados, os mesmos foram submetidos à votação da Assembleia por meio 

de link do Google Forms disponibilizado eletronicamente aos Delegados, que tinham 

três opções para votar: Favorável, Desfavorável e Abstenção. Logo em seguida foi 

informado que foram registrados 19 votos favoráveis e 2 abstenções, o item foi 

aprovado por maioria dos votos favoráveis dos presentes.  Finalizado o item “b” 

relacionado à Assembleia Geral Extraordinária, foram iniciados os demais itens 

contidos no Edital de Convocação, pertinentes a Assembleia Geral Ordinária. Item 

“a” foi feita a leitura do Relatório do Conselho de Administração, Balanço Geral, 

Demonstrações da conta “Sobras e Perdas”, Parecer do Conselho Fiscal, Parecer da 

Auditoria e demais contas dos semestres encerrados em 30 de junho de 2020 e 31 de 

dezembro de 2020, também foi apresentado a prestação de contas das movimentações 

do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES), Reserva Legal, 

Reserva de Contingência e Reserva de Propaganda e Marketing e foi informado que 

em relação aos três primeiros itens citados acima não haveria necessidade de 

complementação, somente no último item se faz necessário a complementação.  Foi 

informado também aos presentes que as demonstrações financeiras ficaram à 

disposição dos associados observado o prazo legal. Terminada a leitura, a Senhora 

Silvana Breda solicitou um delegado para dirigir os trabalhos durante os debates e 

votação das contas supra, prontamente a senhora Marcela Ribeiro Rodrigues 

Cardoso se apresentou para presidir os trabalhos e convidou a senhora Itala Mirelly 

Siqueira de Lima para auxiliá-la nos trabalhos coordenando a redação das decisões a 

serem incluídas na Ata pelo secretário da Assembleia. Posto em discussão e votação 
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os documentos acima mencionados, após a prestação de todos os esclarecimentos 

solicitados, o item “a” foi colocado em votação, onde foram registrados 17 votos 

favoráveis e 4 abstenções, o item foi aprovado por maioria dos votos favoráveis dos 

presentes. Antes de passar para o item “b” do Edital devolveu a palavra a mesa virtual 

para que o Senhor César Ortiz, na qualidade de Presidente da mesa, reassumisse a 

direção dos trabalhos e este passou a palavra a Senhora Silvana Breda para que ela 

continuasse a conduzir a apresentação. Passando ao item “b”, que trata da 

destinação das Sobras Líquidas apuradas no exercício foi explicado que após as 

destinações legais obrigatórias de 5% ao Fundo de Assistência Técnica, Educacional e 

Social (FATES) e 10 % para a conta de Reserva Legal, as sobras líquidas apuradas no 

Balanço encerrado em 31 de dezembro de 2020 totalizaram R$ 4.513.536,29 (Quatro 

milhões, quinhentos e treze mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte e nove 

centavos). Após apresentação da proposta do Conselho de Administração sobre à 

destinação de 20% das Sobras que corresponde a R$ 902.707,26 (Novecentos e dois 

mil, setecentos e sete reais e vinte e seis centavos) para complementar a reserva de 

Propaganda e Marketing e os 80% restantes que corresponde a R$ 3.610.829,03 (Três 

milhões, seiscentos e dez mil, oitocentos e vinte e nove reais e três centavos) serão 

distribuídos a título de sobras com base nos juros pagos pelos cooperados durante o 

exercício de 2021, através de crédito na conta capital dos cooperados, o item “b” foi 

colocado em votação, onde foram registrados 17 votos favoráveis e 4 abstenções, 

sendo aprovado por maioria dos votos favoráveis dos presentes. Foi informado também 

que os juros ao capital do exercício de 2020, foram creditados 100% na conta capital 

em 31 de dezembro de 2020.  Passando ao item “c”, a assembleia passou a examinar 

o Plano de Aplicação do F.A.T.E.S. (Fundo de Assistência Técnica, Educacional e 

Social) elaborado pelo Conselho de Administração, o item “c” foi colocado em votação, 

onde foram registrados 18 votos favoráveis e 3 abstenções e por maioria dos votos 

favoráveis dos presentes, a assembleia delegou plenos poderes ao Conselho de 

Administração para gerir os recursos do FATES de acordo com as necessidades 

sociais dos associados no decorrer do presente exercício de 2021, dentro das políticas 

desenvolvidas pelo Conselho de Administração e lei cooperativista 5764/71. A seguir, a 

Senhora Silvana Breda declarou que de acordo com o contido no item “d” do Edital, 

passaria à eleição de chapa única composta pelos novos membros do Conselho Fiscal, 

com mandato de 02 (dois) anos até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária 

de 2023. O item “d” foi colocado em votação, onde foram registrados 16 votos 

favoráveis e 5 abstenções e por maioria dos votos favoráveis dos presentes, foram 

eleitos e reeleitos, para o Conselho Fiscal, os senhores: Conselheiros Efetivos: 

Gerson de Andrade (Reeleito), brasileiro, casado, especialista da área fiscal, portador 

do RG nº 17.898.623 da  SSP/SP e CPF nº 064.884.748-98, nascido a 03/12/1963 na 

cidade de São Paulo/SP, residente à Rua Bento Figueiredo Aranha, 137 – Jardim 

Guarapiranga - São Paulo/SP, CEP: 04770-090; José Roberto de Luna (Reeleito), 
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brasileiro, casado, especialista TI em RH, portador  do  RG  nº  17.682.644 da  SSP/SP 

e  CPF  nº  117.020.908-41,   nascido  a 22/02/1969 na cidade de São Paulo/SP, 

residente à Rua Sergio Martins Blumer Bastos, 50 – Bloco 2 – Ap. 44 – Horto do Ype – 

São Paulo/SP, CEP 05782-460; Marcelo Andretto (Reeleito), brasileiro, casado, 

gerente de TI, portador do RG nº 20.422.754 da SSP/SP e CPF nº 156.758.788-74, 

nascido à 21/10/1970, na cidade de Cosmópolis/SP, residente à Alameda do Cajueiros, 

500, Ap. 54 - Jardim Paraiso II - Itu/SP, CEP 13304-354; e  Conselheiros  Suplentes: 

Juliane Caligiuri Fernandes Brandao (Reeleita), brasileira, casada, gerente da área 

Fiscal, portador do RG nº 20.884.131 da SSP/SP e CPF nº 257.365.388-90, nascido à 

01/08/1976, na cidade de São Paulo/SP, residente à Avenida Mario Lopes Leão, 1350 

– Torre São Diego – Ap. 231 – Santo Amaro  - São Paulo/SP, CEP 04754-010; Rildo 

Martins da Silva (Eleito), brasileiro, divorciado, gerente  desenvolvimento laboral e 

social, portador do RG nº 151.824.095 da SSP/SP e CPF nº 055.394.318-98, nascido a 

09/06/1967 na cidade de São Paulo/SP, residente à Rua Comendador Quirino Teixeira, 

101, Ap 193 – Jardim Leonor Mendes – São Paulo/SP, CEP: 02348-060; Vanderson 

Soares da Silva (Eleito), brasileiro, casado, gerente  de vendas, portador do RG nº 

29.606.802 da SSP/SP e CPF nº 194.396.758-02, nascido a 14/07/1978 na cidade de 

Santo André/SP, residente à Rua Francisco Otaviano, 137 – Jardim Margarida – Caxias 

do Sul/RS, CEP: 95050-180. Após a eleição (e reeleição) dos membros do Conselho 

Fiscal, a Sra. Silvana Breda informou em nome da cooperativa e de seu Presidente que 

os eleitos para compor o Conselho Fiscal não possuem antecedentes criminais, que 

desconhece fatos desabonadores à sua conduta e que demonstraram previamente que 

preenchem as condições previstas na Resolução 4.122/12. Os eleitos para o Conselho 

Fiscal serão empossados nos cargos após homologação dos nomes pelo Banco 

Central do Brasil, conforme artigo 1º da Resolução 4.122, de 02/08/2012, e MNI – 

1.3.6.  Após essas deliberações, a Senhora Silvana Breda passou ao último item do 

edital, item “e”, que trata dos assuntos de interesse geral e franqueou à palavra a 

quem mais quisesse fazer uso, a senhora Marcela Ribeiro Rodrigues Cardoso pediu a 

palavra e agradeceu em nome da área de desenvolvimento social por todo o apoio e 

parceria da cooperativa no ano de 2020, com as palestras de educação financeira, vale 

presente para o bebê e com o apoio na Webinar, o senhor Flavio Eduardo de Oliveira 

parabenizou pelo trabalho e disse que é visível na operação o trabalho social que a 

cooperativa tem feito, a senhora Cristiane da Costa agradeceu pela apresentação e por 

todas as ações que estão sendo feitas pela cooperativa em um cenário tão crítico como 

esse de pandemia, o senhor Rildo Martins da Silva agradeceu em nome da área de 

desenvolvimento laboral, social e saúde, principalmente pelo apoio a vacinação contra 

o vírus H1N1, e falou que essa parceria ajudou no aumento de número de 

colaboradores vacinados, o senhor Vanderson Soares da Silva pediu a palavra e 

parabenizou toda administração, reiterou que a COOPERFEMSA é uma instituição 

presente na vida dos colaboradores, realizando sonhos e viabilizando projetos, o 
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mesmo fala que ouvindo tudo o que foi apresentado sente-se na obrigação de fomentar 

com toda equipe, para que todos participem e conheçam mais a cooperativa, o senhor 

Mario Cesar Schafaschek também parabenizou toda equipe pelo trabalho realizado 

durante 2020. Após os comentários a senhora Silvana Breda agradeceu e convidou o 

Sr. Presidente para reassumir o comando da assembleia que fez seus comentários 

finais e como ninguém mais quis fazer uso da palavra, deu-se por encerrada a sessão, 

lavrando-se a presente Ata que lida e considerada conforme, vai assinada pelos 

membros do Conselho de Administração. Confere com o original, lavrado em folhas 

soltas que irão compor o livro próprio. 

 

 São Paulo, 25 de março de 2021. 

 
 
 
CÉSAR ANTONIO ORTIZ           MARIO CÉSAR SCHAFASCHEK 
Conselho Administração                   Conselho Administração 
 


