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1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 18 (dezoito) dias do mês de julho de 2.020, às 11:00 

horas em 3ª (terceira) e última convocação, realizou-se a Assembleia Geral 

Ordinária do SICOOB União Central, sob a forma digital, sendo que nos termos do 

artigo 1º, § 3º, da IN DREI nº 79, para fins legais, considera-se realizada na sede 

Cooperativa. 

 

2. CONVOCAÇÃO: Convocada de forma tríplice, em conformidade com as 

disposições legais e estatutárias, através de publicação de Edital de convocação, 

publicado no jornal “O Tempo”, edição de 03 (três) de julho de 2020, e, ainda, 

afixação do Edital no quadro de avisos do SICOOB União Central e nos Postos de 

Atendimento Cooperativo, nas dependências mais comumente frequentadas pelos 

associados e distribuição da Circular enviada a todos os associados. 

 

3. PRESENÇA: Estiveram presentes 279 (duzentos e setenta e nove) associados, 

conforme relatório de presença, extraído do aplicativo Sicoob Moob, incluindo os 

estatutariamente impedidos de votar, anexado às fls. 01 a 08, sendo que a 

participação e direito ao voto foram exercidos por meio do aplicativo Sicoob Moob. O 

SICOOB UNIÃO CENTRAL, possui 11.084 (Onze mil e oitenta e quatro) associados 

em condições de votar 

 

4. COMPOSIÇÃO DA MESA: Carlos Maurício Mascarenhas Mota - Presidente do 

Conselho de Administração, Eduardo Marques dos Santos, Diretor Administrativo 

Financeiro e Rodrigo Avelar Rocha, Coordenador do Conselho Fiscal. 

 

5. SECRETÁRIO: Sr. Eduardo Marques dos Santos, Diretor Administrativo e 

Financeiro, por solicitação do Presidente do Conselho de Administração, Sr. Carlos 

Maurício de Mascarenhas Mota. 

 

6. ORDEM DO DIA DOS TRABALHOS: O Sr. Carlos Maurício Mascarenhas Mota, 

Presidente do Conselho de Administração, iniciou os trabalhos saudando a todos os 

associados que estavam on-line, reforçou que além da Diretoria Executiva, estavam 

à disposição também o contador do Sicoob União Central, Sr. José Osvaldo da 
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Silva, o advogado e sócio do Escritório de Advocacia Eulino e Figueiredo Advogados 

Associados, Dr. Davidson Eulino e o Coordenador do Conselho Fiscal, Sr. Rodrigo 

Avelar Rocha. Dando prosseguimento, procedeu com a leitura do Edital de 

Convocação para que os associados inteirassem mais uma vez, dos itens: ORDEM 

DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 1. Prestação de contas dos órgãos de 

administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) 

relatório da gestão; b) balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do 

exercício social encerrado em 31/12/2019; c) relatório da auditoria externa, 

Confederação Nacional de Auditoria CNAC d) demonstrativo das sobras apuradas 

ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das 

despesas da sociedade; 2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas 

para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas, com a possibilidade de 

compensar, por meio de sobras dos exercícios seguintes o saldo remanescente das 

perdas verificadas no exercício findo; 3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser 

aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas, com base nas operações 

de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o 

valor das quotas-partes integralizadas; 4.Fixação do valor das cédulas de presença, 

honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do 

Conselho Fiscal e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou 

benefícios dos membros da Diretoria Executiva; 5. Deliberar sobre a construção de 

sede própria com aprovação do respectivo orçamento e 6. Assuntos diversos de 

interesse social. Em seguida passou a discutir e deliberar os assuntos da ordem do 

dia nos seguintes termos:  

 

7. DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:  

 

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do Parecer 

do conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanços 

elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social encerrado 

em 31/12/2019; c) relatório da auditoria externa, Confederação Nacional de 

Auditoria CNAC d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas 

decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas 

da sociedade: Tendo em vista atender ao estabelecido no inciso I do artigo 44 da 
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Lei ri° 5:764, de 16/12/1971, o senhor Presidente do Conselho de Administração 

solicitou ao Coordenador do Conselho Fiscal do Sicoob União Central, Sr. Rodrigo 

Avelar Rocha que fizesse a leitura do Parecer do Conselho Fiscal sobre as 

Demonstrações Contábeis; em sequência solicitou ao Contador do Sicoob União 

Central, Sr. José Osvaldo da Silva que fizesse a leitura do Parecer sobre as 

Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas da Auditoria Externa, elaborado pela 

CNAC - Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa; os pareceres foram 

favoráveis, sem ressalvas, à aprovação das contas relativa ao Exercício encerrado 

em 31/12/2019; em seguida, o Relatório de Gestão do Exercício de 2019, 

acompanhado de suas peças legais, documentos estes que já tinham sido 

previamente disponibilizados no sitio: www.sicoobuniaocentral.com.br, aos 

associados; passou então a palavra ao Diretor Administrativo Financeiro, Sr. 

Eduardo Marques dos Santos, que apresentou a evolução dos principais números 

do Sicoob União Central no exercício de 2019, tais como: Rentabilidade do 

Patrimônio Líquido, Sobras Anuais, Depósitos, Operações de Créditos. O Presidente 

do Conselho de Administração esclareceu que a apuração do resultado do Exercício 

de 2019, resultado este antes da tributação e participações atingiu o valor de R$ 

3.158.784,41 (três milhões, cento e cinquenta e oito mil, setecentos e oitenta e 

quatro reais e quarenta e um centavos), conforme as Demonstrações Financeiras, 

no Exercício de 2019; informou, ainda, que desde 2009, o Sicoob União Central 

efetua o pagamento de juros ao capital e que no ano de 2019 foi no montante de R$ 

968.602,64 (novecentos e sessenta e oito mil, seiscentos e dois reais e sessenta e 

quatro centavos), e foi remunerado ao equivalente a 90% (noventa por cento) da 

Selic, que estava em 4,50% a.a. em dezembro/2019, informou que houve o 

pagamento de tributos federais, sendo R$ 204.815,65 para Imposto de Renda 

Pessoa Jurídica e , R$ 139.390,05 para Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, e 

que restou sobras no valor de R$ 1.845.975,07 (um milhão, oitocentos e quarenta e 

cinco mil, novecentos e setenta e cinco reais e sete centavos), deste valor foram 

deduzidos ainda, 5% (cinco por cento) correspondente a R$ 92.298,75 (noventa e 

dois mil, duzentos e noventa e oito reais e setenta e cinco centavos), que foram 

revertidos para o FATES e, 70% (setenta por cento) das Sobras, correspondentes a 

R$ 1.292.182,55 (um milhão, duzentos e noventa e dois mil, cento e oitenta e dois 

reais e cinquenta e cinco centavos) para o Fundo de Reserva, restando o valor de 

http://www.sicoobuniaocentral.com.br/
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R$ 461.493,77 (quatrocentos e sessenta e um mil, quatrocentos e noventa e três 

reais e setenta e sete centavos) à disposição da Assembleia. A seguir, o Sr. 

Presidente do Conselho de Administração, apresentou o balanço do exercício de 

2019, que também foi disponibilizado com antecedência no sitio: 

www.sicoobuniaocentral.com.br; em seguida colocou a palavra livre para 

questionamentos; ninguém se manifestou. O Presidente do Conselho de 

Administração solicitou então que fosse realizada a votação, por meio do aplicativo 

digital MOOB, do relatório de administração, a prestação de contas referente ao 

exercício de 2019 e o respectivo balanço anual que foi aprovado pelos presentes, 

exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar, sendo que na oportunidade 

se encontravam presentes 138 associados com direito à voto, sendo 135 votos 

favoráveis, nenhum voto contra e 3 abstenções. 

 

2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos 

obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas, com a possibilidade de 

compensar, por meio de sobras dos exercícios seguintes o saldo 

remanescente das perdas verificadas no exercício findo: Com vistas ao 

atendimento ao estabelecido no inciso II, artigo 44 da Lei n° 5.764, de 16/12/1971, o 

Sr. Carlos Maurício Mascarenhas Mota, Presidente do Conselho de Administração, 

informou o valor das sobras liquidas a disposição da Assembleia referente ao 

exercício de 2019, que foi no valor de R$ 461.493,77 (quatrocentos e sessenta e um 

mil, quatrocentos e noventa e três reais e setenta e sete centavos). A proposta do 

Conselho de Administração foi no sentido de que as sobras líquidas apuradas em 

2019, fossem assim destinadas: R$ 461.493,77 (quatrocentos e sessenta e um mil, 

quatrocentos e noventa e três reais e setenta e sete centavos) com a incorporação 

para a conta Capital de cada associado, proporcionalmente às operações realizadas 

ou mantidas pelo associado junto ao Sicoob União Central durante o Exercício de 

2019. Colocada a matéria em discussão e votação, foi aprovada pelos presentes, 

através do aplicativo MOOB, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar, 

na forma proposta pelo Conselho de Administração, sendo que no momento da 

votação se encontravam presentes 131 associados com direito à voto, sendo 125 

votos favoráveis, 2 votos contrários e 4 abstenções. 

 

http://www.sicoobuniaocentral.com.br/
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3 - Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de 

sobras e no rateio de perdas, com base nas operações de cada associado 

realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-

partes integralizadas: Dando Continuidade aos trabalhos, o Sr. Carlos Maurício 

Mascarenhas Mota, Presidente do Conselho de Administração, esclareceu que, em 

tendo a assembleia optado pela distribuição das Sobras aos associados, no valor de 

R$ 461.493,77 (quatrocentos e sessenta e um mil, quatrocentos e noventa e três 

reais e setenta e sete centavos), deverá a mesma estabelecer a fórmula de cálculo, 

oportunidade em que foi proposta pelo Conselho de Administração a seguinte 

distribuição: 50% (cinquenta por cento), equivalente a R$ 230.746,88 (duzentos e 

trinta mil, setecentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito centavos), sobre o saldo 

médio positivo em conta corrente de Depósitos à Vista, durante o ano de 2019; 35% 

(trinta e cinco por cento), equivalente a R$ 161.522,82 (cento e sessenta e um mil, 

quinhentos e vinte dois reais e oitenta e dois centavos), sobre os juros pagos em 

operações de crédito, nas seguintes modalidades: Crédito Rural — Recursos 

Próprios — Taxa ao mês; Empréstimos e Financiamentos; Títulos - Descontados — 

Desconto de Cheques e Desconto de Duplicatas e 15% (quinze por cento), 

equivalente a R$ 69.224,07 (sessenta e nove mil, duzentos e vinte e quatro reais e 

sete centavos), sobre o saldo de captação de Depósitos a Prazo — RDC — Longo 

pós CDI — Saldo médio real, durante o ano de 2019.  Colocada a matéria em 

discussão e votação, foi aprovada pelos presentes, através do aplicativo MOOB, 

exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar, sendo que no momento da 

votação se encontravam presentes 144 associados com direito à voto, sendo 139 

votos favoráveis, 2 votos contrários e 3 abstenções. 

 

4.Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos 

membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e do valor 

global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos 

membros da Diretoria Executiva: Em seguida, foi apresentada, pelo Sr. Carlos 

Maurício Mascarenhas Mota, Presidente do Conselho de Administração, proposta de 

honorários e gratificações para os integrantes do Conselho de Administração, 

Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, sendo proposto a manutenção dos valores 

vigentes, que foram aprovados na AGO de 2019, correspondentes ao valor mínimo 
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constante da "Tabela de Referência — Honorários para Dirigentes — Período: 

novembro/2019 a outubro/2020" divulgada pela Cooperativa Central de Crédito de 

Minas Gerais Ltda — Sicoob Central Crediminas, através da Circular Reservada n° 

015, de 14/01/2020, assunto: Reajuste das Tabelas Salarias das Cooperativas do 

Sicoob Sistema Crediminas para o Período de 2020; Comentou que ainda, que a 

Resolução do Bacen n° 4.820 de 29 de maio de 2020, estabelece, por prazo 

determinado, vedações ao aumento da remuneração de administradores de 

instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil. Dando Continuidade, repassou novamente os valores vigentes, 

sendo: R$ 17.087,24 (dezessete mil, oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos), 

para o Presidente do Conselho de Administração; reforçou que a remuneração para 

os demais membros do Conselho de Administração é efetuada em forma de 

honorários, devido ao comprometimento e responsabilidades dos ocupantes dos 

cargos dos Conselhos da Administração e Fiscal; informou que os valores atuais e 

que serão mantidos é equivalente à 10% (dez por cento) do valor dos honorários 

pagos ao Presidente do Conselho de Administração, para cada Membro dos 

Conselhos de Administração e Fiscal, limitado a um pagamento Mensal, no valor de 

R$ 1.708,72 (hum mil, setecentos e oito reais e setenta e dois centavos); o 

pagamento será feito apenas para os membros efetivos do Conselho Fiscal, 

abrangendo os membros suplentes, somente quando da convocação para 

substituição por ausência de membro efetivo. A gratificação natalina no valor de R$ 

17.087,24 (dezessete mil, oitenta e sete reais e vinte e quatro centavos), será paga 

apenas para o Presidente do Conselho de Administração, no dia 20/12/2020. Os 

valores serão atualizados anualmente e imediatamente após a celebração da 

convenção, acordo ou dissídio coletivo dos funcionários das Cooperativas de Crédito 

e pelo mesmo índice. Para os membros da Diretoria Executiva, Diretor de 

Negócios, Diretor Administrativo e Financeiro e Diretor de Gestão de Riscos, 

assim como ocorreu com os Conselhos de Administração e Fiscal, em função da 

Resolução do Bacen n° 4.820 de 29 de maio de 2020, também foram mantidos, 

sendo os seguintes valores: Para cada um dos membros da Diretoria Executiva, o 

valor de R$ 15.726,87 (Quinze mil, setecentos e vinte e seis reais e oitenta e sete 

centavos), mensais. Os valores serão atualizados anualmente e imediatamente após 

a celebração da convenção, acordo ou dissídio coletivo dos funcionários das 
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Cooperativas de Crédito e pelo mesmo índice. A gratificação natalina, para cada um 

dos membros da Diretoria Executiva, será mantida no valor de R$ 15.726,87 (Quinze 

mil, setecentos e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos), a ser paga no dia 

20/12/2020. Para os membros da Diretoria Executiva, ainda será percebido, 

remuneração variável em razão do cumprimento das metas estabelecidas pelo 

Conselho de Administração, nos mesmos moldes e critérios aplicados à Participação 

nos Resultados dos empregados do Sicoob União Central. Os valores de referência 

de Honorários Globais para Dirigentes e dos Portes das Cooperativas do Sicoob 

Sistema Crediminas para o período de 2020 estão nos seguintes patamares: 

Honorários e Gratificação Natalina: R$ 204.449,31 (duzentos e quatro mil, 

quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e um centavos), para a Diretora de 

Negócios; R$ 204.449,31 (duzentos e quatro mil, quatrocentos e quarenta e nove 

reais e trinta e um centavos), para o Diretor Administrativo Financeiro e R$ 

204.449,31 (duzentos e quatro mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e trinta e 

um centavos), para o Diretor de Gestão de Riscos; foi considerado, para cálculo do 

montante, os valores mínimos de honorários mensais no valor de R$ 15.726,87 

(Quinze mil, setecentos e vinte e seis reais e oitenta e sete centavos) por doze (12) 

meses, mais a gratificação natalina; a gratificação natalina será paga no dia 

20/12/2020; o pagamento da Participação nos Resultados (PR), será paga 

observando-se o cumprimento das Metas propostas no Acordo Coletivo de Trabalho 

2019/2020 — Participação  nos Resultados 2020, que foi firmado entre os Sicoob 

União Central, a Comissão de Funcionários e o Sindicato dos Trabalhadores em 

Sociedades Cooperativas o Estado de Minas Gerais — SINTRACOOP, que 

representa todos os funcionários das Cooperativas de Crédito em acordos ou 

dissídios coletivos; foi mantido também o pagamento do benefício de 50% 

(cinquenta inteiros por cento) a título de Plano de Saúde para os diretores; utilizou 

como referência os valores das mensalidades vigentes no mês de julho/2020, sendo 

que a soma das mensalidades para os 3 (três) diretores, somaram um valor total de 

R$1.044,76 (mil, quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos); considerando o 

benefício de 50% (cinquenta inteiros por cento), o valor mensal correspondente será 

de R$ 522,38 (quinhentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos); esclareceu 

que esse valor, anualizado, sem considerar os reajustes por lei, perfaz o total de R$ 

6.268,56 (seis mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). 
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Terminado a sua exposição, o Presidente do Conselho de Administração abriu a 

palavra, aos associados, por meio do aplicativo MOOB, para esclarecimento de 

dúvidas ou perguntas. Houve manifestações de dois associados, Sr. Inácio Lins de 

Resende Reis e a Sra. Ronise de Magalhães Figueiredo, ambos defenderam a ideia 

de se remunerar também os conselheiros fiscais suplentes, sobre o argumento de 

que a quantidade de agências do Sicoob União Central e a sua localização 

geográfica, demandaria de um número maior de conselheiros para que fosse 

realizado um trabalho mais efetivo por parte do Conselho Fiscal. Neste momento, o 

Presidente do Conselho de Administração, explicou dizendo que a cooperativa conta 

com uma área específica de riscos, estruturadas com um Diretor Executivo e uma 

equipe composta por 3 profissionais que atenderiam satisfatoriamente a demanda. 

Ainda assim, consultou o coordenador do Conselho Fiscal, Sr. Rodrigo Avelar Rocha 

sobre esta necessidade e o mesmo confirmou a justificativa do Presidente do 

Conselho. Para finalizar, o Advogado, do Escritório de Advocacia Eulino e Figueiredo 

Advogados Associados, Sr. Davidson Eulino, lembrou que a Resolução do Bacen n° 

4.820 de 29 de maio de 2020, estabelece, por prazo determinado, vedações ao 

aumento da remuneração de administradores de instituições financeiras e demais 

instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, encerrando assim 

a discussão. Encerrando as participações e manifestações de associados, a matéria 

em discussão e votação, foi aprovada pelos presentes, através do aplicativo MOOB, 

exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar, na forma proposta pelo 

Conselho de Administração; sendo que no momento da votação se encontravam 

presentes 130 associados com direito à voto, sendo 118 votos favoráveis, 4 votos 

contrários e 8 abstenções. 

 

5. Deliberar sobre a construção de sede própria com aprovação do respectivo 

orçamento: Finalizando a ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária do Sicoob 

União Central, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Carlos Maurício 

Mascarenhas Mota, falou sobre a necessidade de melhoria nas instalações da Sede 

do Sicoob União Central, que não mais está atendendo as necessidades dos 

associados e nem ao menos oferecendo conforto devido as suas limitações de 

espaço. Sendo assim, segundo ele, após várias discussões a nível de Conselho e 

com a Diretoria Executiva, foi idealizada a construção de uma nova sede com a 
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elaboração de um projeto arquitetônico, cujo a obra foi orçada em aproximadamente 

R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais). Em seguida, apresentou aos 

associados um vídeo com o projeto em 3D, para melhor visualização das 

dependências, as dimensões do projeto e a ideia do que seria a construção. 

Reforçou que a ideia de apresentar o projeto aos associados para deliberação na 

assembleia, foi para reforçar o seu compromisso com a transparência e valorizar a 

participação coletiva. Em seguida, abriu novamente a palavra para perguntas e 

esclarecimento de dúvidas dos associados. Mais uma vez, houveram duas 

manifestações de associados, a primeira, do associado Diogo de Oliveira Fidelis, 

que questionou ao Presidente do Conselho de Administração, se não seria mais 

interessante do ponto de vista econômico, que um parceiro construísse para que a 

cooperativa locasse o imóvel, não sendo necessário a realização do investimento. O 

Presidente do Conselho de Administração, respondeu então que a cooperativa já 

possui um imóvel ao lado da atual sede, e que o projeto apresentado, prevê a 

incorporação da antiga sede, além disso, o imóvel está localizado em uma área 

nobre do município, o que valorizaria ainda mais a sede. O Presidente do Conselho 

de Administração, após se certificar-se de que o associado estava satisfeito com as 

justificativas apresentadas, seguiu aberto a novas participações, desta vez, da 

associada Maria do Carmo Figueiredo Bento, que participou elogiando o projeto e 

reforçando a necessidade de melhorar o quanto antes a sede da cooperativa, tendo 

em vista que todas as demais agências passaram recentemente por reformas em 

suas instalações, tendo algumas sido completamente reestruturadas. Terminado as 

participações e manifestações de associados, a matéria em discussão e votação, foi 

aprovada pelos presentes, através do aplicativo MOOB, exceto os legal e 

estatutariamente impedidos de votar, na forma proposta pelo Conselho de 

Administração de construção de uma nova sede com a elaboração de um projeto 

arquitetônico, cujo a obra foi orçada em aproximadamente R$ 3.500.000,00 (três 

milhões e quinhentos mil reais), sendo que no momento da votação se encontravam 

presentes 143 associados com direito à voto, sendo 137 votos favoráveis e 6 votos 

contrários. 

 

6. Assuntos Diversos de Interesse Social: O Presidente do Conselho de 

Administração, Sr. Carlos Maurício Mascarenhas Mota, colocou a palavra livre, mas 
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como ninguém fez uso, não havendo nada mais a se tratar, o Presidente do 

Conselho de Administração, agradeceu a participação de todos e o apoio recebido 

dos associados e declarou encerrada a Assembleia Geral Ordinária do Sicoob União 

Central.  

 

Eu, Eduardo Marques dos Santos, secretário da presente assembleia lavro esta ata 

assinando-a juntamente com o Presidente do Conselho e Coordenador do Conselho 

Fiscal, e declaro que a mesma, foi elaborada em folhas soltas e irá compor o livro 

próprio. 

 

Paraopeba (MG), 18 de julho de 2020.  

 

 

 

EDUARDO MARQUES DOS SANTOS 

Secretário 
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Presidente do Conselho de Administração 

 

 

 

RODRIGO AVELAR ROCHA 

Coordenador do Conselho Fiscal 

 

 

 


