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REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO DE ADMINISTRAQAO DA 
COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO CENTRAL DE MINAS LTDA - SICOOB 
UNIAO CENTRAL

TITULO I
DA DEFINIQAO E DA FINALIDADE

Art. 1° O Conselho de Administragao 6 6rg§o respons^ivel pela administragao, sujeito 
aos ditames do Estatuto Social da Cooperativa de Cr6dito da Regiao Central de Minas 
Ltda - Sicoob Uniao Central e regido, de forma complementar, por este regimento.

Art. 2° O Conselho de Administragao tem como finalidade estabelecer diretrizes, 
pianos, metas e estrategias para garantir a adequada e eficaz consecugao dos 
objetivos estatutarios da Cooperativa de Cr6dito da Regiao Central de Minas Ltda - 
Sicoob Uniao Central e o fortalecimento do Sicoob.

TITULO II
DA ORGANIZAQAOI UNIAO UfcN t

CAPiTULO I 
DAS REUNIOES

SEQAOI
DA FORMA E DO LOCAL

Vrtf 3^^§%bn/§esA(fc^5onselho de Administragao poderao ser presenciais e/ou por 
videoconferencia.

§1° 0 conselheiro que participar da/euniao por videoconferencia ser£ considerado 
presente d reuniio e seu voto v£lido,'para todos os efeitos legais, e incorporado & ata 
da referida reuniao.

§2° 0 conselheiro que desejar participar da rduniao na forma descrita neste artigo 
deverci comunicar a sua intengSo ao Presidente do Conselho de Administragao ou 
pessoa por ele designada, com antecedencia ipinima de 5 (cinco) dias corridos a 
contar da data de realizagao da reuniao.

Art. 4° O Conselho de Administragao reunir-se-S, preferencialmente, na sede da 
Cooperativa, com o objetivo de discutir assuntos de interesse da Cooperativa, visando 
o cumprimento de suas finalidades estatutdnas.

§ 1° Somente ser3o realizadas reunifies fora da sede da Cooperativa quando 
devidamente justificadas e previamente aprovadas pelo Conselho, ressalvado o 
disposto no Art. 3°.

2° O cargo de conselheiro de administragfio deve ser exercido em nome prfiprio, 
In^ve^ad^'a tndicagao de substitute para participar das reunifies.

• 1
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SEQAO II 
DA VOTAQAO

Art. 5° 0 conselheiro nao podera votar na delibera?ao que envolva seu interesse 
privative, sendo-lhe assegurada plena participaqao nos debates.

Art. 6° O presidente do Conselho de Administragao somente vota em caso de empate, 
apos a declara^ao de voto de todos os presentes.

SEQAO III
DA FORMALIZACAO

nilestagoes do colegiado e as demais ocorrencias substanciais dasArtTr As
reunioes constarao de atas, lavradas em livro proprio, ou em folhas soltas a serem 
encadernadas e numeradas, aprovadas e assinadas pelos membros presentes.

. mai

§ 1° O Presidente do Conselho de Administragao podera nomear Secretario que sera 
responsavel pela elaboragao de atas Claras, concisas, objetivas, resumidas e que 
^ergfc^re^y^d^ ^s cjiscussoes e das deliberagoespcorridas nas reunioes.

§ 2° 0 presidente podera, mediante concordancia dos demais conselheiros, autorizar 
o secretario a autenticar, rubricando sozinhg, ou conjuntamente com aqueles 
conselheiros que o quiserem fazer, os anexos d^s atas das reunioes, tornando esses 
documentos validos como partes integrantes das atas para todos os efeitos legais.

Art. 8° A ata da reuniao sera assinada pelps conselheiros na data de realizagao da 
reuniao seguinte.

Paragrafo unico. Fica facultada a assinatura eletronica da ata, devendo ser assinada, 
nesta hipotese, por todos os participantes com 6 uso de certificado digital do tipo A3, 
credenciado pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP Brasil.

L.

Art ,9® Jndependentemente da assinatura das atas na reuniao subsequente, as 
i^dfsoes^ dbh^sellto^dP^dministragao vigoram a partir da data da reuniao em que 
ocorrerem.

Art. 10 Para efeito de avaliagao pelos conselheiros, a minuta da ata de cada reuniao 
devera ser remetida ate, no maximo; 10 (dez) dlas corridos faltantes para a data da 
realizagao da reuniao seguinte.

Art. 11 Os.conselheiros que entenderem ser necessarias alteragoes na minuta da ata, 
deverao comunica-las ao presidente do Conselho, ate o dia util anterior da reuniao 
seguinte.

Art. 12 Excepcionalmente, serao aceitas sugestoes de alteragoes nas datas previstas 
para a assinatura das atas.

faragijafp JJ.nicp. E yedada a solicitagao de alteragao nas atas apos serem aprovadas 
e assinadas pelos membros do Conselho de Administragao. i

onselhc/ (JelAdmim^tra^ao.Regiment)?apravado em 18/112/2020 —
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Art. 13 As altera<?6es propostas serao apreciadas por todos os conselheiros presentes 
a reuniao respectiva, aos quais cabera a decisao pelo acolhimento, ou nao, das 
proposigoes.

Art. 14 Todos os documentos, inclusive os originals das atas, relacionados as 
reunioes ficarao arquivadas na Cooperative.

Art. 15 Os conselheiros terao acesso geral e irrestrito a toda documentagao gerada 
ou citada nas atas de reunioes do Conselho Administragao.

Art. 16 0 registro da presenga dos conselheiros nas reunioes evidenciado pela 
assinatura em livro proprio sera providenciado pelo presidente do Conselho de 
Administragao.

Paragrafo'uniccKtO,registro da participagao na reuniao realizada nos termos do Art. 
3°, sera feito por declaragao do secretario em ata e no livro proprio.

SEQAO IV 
DA CONVOCAQAO

Art. 17 Asreunioes serag convocadas na forma do Estatuto Social e dirigidas pelo presidente 
oulsre81iiblstltut6) observando-se 6 prazo minimo de 10 (dez) dias de antecedencia.

Art. 18 As convocagoes serao efetuadas mediante remessa de pautas por meio de 
expediente padronizado, observando o cronograma de assuntos constante do anexo 
deste Regimento.

Art. .19 A ^auta dos assuntos a serem discutidos nas reunioes ordinarias e 
ser§o definidas pelo presidente do Conselho de Administragao ou por

seu substitute.

§ 1° Os assuntos pautados para a reuniao‘devem ter carater relevante para a 
Cooperativa.
§ 2° A pauta de assuntos deve ser estabelecida de forma que o tempo destinado a 
discussao dos itens seja suficiente.

§ 3° Os horarios de inicio e de finalizagao das reunioes. previstos nas convocagoes 
deverao ser cumpridos rigorosamente. \

§ 4° Os assuntos a serem discutidos em reunioes extraordinarias tambem podem ser \ 

definidos pela maioria ou pela totalidade dos membros do proprio colegiado.

§.5° Os assuntQS constantes da pauta serao consignados como de deliberagao ou 
informative.

I
§ 6° Assuntos especificos que nao se revestirem das caracteristicas citadas no § 1° | 
deste artigo deverao ser tratados com a Diretoria Executiva da Cooperativa, fora da 1 
reuniao. ’ '

/
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Art. 20 Os conselheiros poderao solicitar com antecedencia minima de 15 (quinze) 
dias da data prevista para a reuniao, inclusao de novos assuntos na pauta, desde que 
sejam relevantes e de interesse da Cooperative.

§ 1° Serao encaminhados aos conselheiros, juntamente com a convocagao da 
reuniao, os respectivos sumarios executives (Anexo III) dos assuntos pautados.

§ 2° Ao presidente do Conselho de Administragao cabe, no inlcio dos trabalhos 
apresentar, quando for o caso, recusa fundamentada a solicitagao dos conselheiros.

§ 3° Caso o colegiado, por maioria, desconsidere a recusa mencionada no § 2° deste 
artigo, o assunto podera ser incluido na ordem do dia, desde que haja tempo 
disponivel. Inexistindo tempo, o assunto sera inserido na pauta da reuniao seguinte 
ou de reuniao extraordinaria, a criterio do colegiado.

SECAO V
J3A-£?NDUCAO DOS DEBATES

niv-A'i'5*?

Art. 21 Assuntos nao previstos na pauta serao inscritos para serem discutidos no item 
Assuntos gerais, nao sendo permitido discuti-los intercaladamente aos assuntos 
pautados.

§ 1° Ao presidente do Conselho de Administragao cabe, no inicio dos trabalhos, 
§g[igj|^^anifes^g^rdo?-PP~nse^e.iros Para a.'pclusaq.de assuntos gerais a ordem 
iooisL.....”JW‘*

§ 2° 0 presidente do Conselho de Administragao podera apresentar recusa, 
justificada, a solicitagao dos conselheiros de inefusao de assuntos gerais a ordem do
dia.

Art. 22 Ao presidente do Conselho de Administragao cabe enviar a documentagao, 
que embasara as discussbes e as decisoes sobre assuntos que constem das pautas 
das reunioes, com antecedencia minima de 5 (cinco) dias uteis da data da reuniao 
prevista no cronograma anual de reunioes.

i * i'

Paragrafo unico. Extraordinariamente, em razao de cases urgentes ou emergenciais, 
se aprovado pela maioria dos conselheiros presentes, podera ocorrer decisao sobre 
.s^yn^tos^u|^documentagao que os embasa nao foi encaminhada previamente.

Art. 23 Os conselheiros deverao se empenhar na leitura e no entendimento da 
documentagao previamente enviada e solicitar, a Diretoria Executiva da Cooperative, 
informagoes adicionais que julgarem necessarias ao perfeito entendimento da 
materia.

Art. 24 Poderao ser solicitadas postergagoes de decisoes para as reunioes 
imediatamente seguintes, quando houver necessidade de mais esclarecimentos sobre 
o assunto em discussao, desde que se trate de alguma decisao que nao demande 
urgencia, seja plenamente justificado e o pedido seja aceito pelos demais 
conselheiros.

/
.dmurtSfracSo..— Reuniao do Cooidelho diRegimento^provado em 18 :/2020-At;
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Paragrafo unico. Os esclarecimentos mencionados no caput, se julgados 
convenientes pelos conselheiros e havendo tempo suficiente, poderao ser prestados 
na propria reuniao.

Art. 25 Os conselheiros deverao estar sempre participando da reuniao, seja presencial 
ou por videoconferencia, durante as discussoes sobre os assuntos pautados, sejam 
eles deliberativos ou informativos.

Art. 26 Cabe ao presidente organizar e conduzir os debates, de modo que as 
discussoes sejam democraticas, objetivas e respeitem o tempo registrado na pauta.

Paragrafo unico. Os conselheiros devem se manifestar de forma clara, objetiva e
que as manifestagoes tenham infcio, meio, fim e coerencia.

Art. 27 O Conselho de Administragao, sempre que necessario, podera requisitar a 
presenga de tecnicos da Cooperativa, com a .fmalidade de prestar esclarecimentos 
sobre os temas.

Art. 28 Acriteriodocolegiado, poderao serformadas comissoes ou gruposdetrabalho 
para^scuUr^ssynto pautado, visando meihor elucidagao do tema.

Art. 29 Qualquer assunto decidido pelo colegiado somente podera ser inserido 
novamente na pauta em razao de fatos novos que o justifique, desde que haja 
aprovagao da maioria dos conselheiros.

TITULO III
.... . DAS COMPETENCIAS _

S'

Art. 30 Compete ao Conselho de Administragao, alem daquelas decorrentes do 
Estatuto Social, de lei ou de normativos ijiternos, atendidas as decisdes da 
Assembleia Geral:

kV

I. dar cumprimento aos objetivos da sociedade;

if.' ’ " exarriinaf 6s fatos relevantes ocorridos no ambito da Cooperativa, informados 
pela Diretoria Executiva, e determinar a adogao das medidas julgadas 
aplicaveis;

deliberar sobre a alteragao de enderego da Cooperativa,III.

estabelecer metas de trabalho a serem cumpridas pela Diretoria Executiva 
avaliando periodicamente o cumprimento;

IV.

deliberar sobre a programagao de trabalho das areas de Auditoria Interna e 
de Controles Internes e Riscos; ''

V.

examinar e opinar sobre qualquer assunto consultado pela Diretoria 
Executiva;
oar eurnpiirtit;:;u.: o.ul- ......

VI.

i.
/
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dar conhecimento das decisoes do Conselho de Administrapao aos 
associados;

VII.

manifestar-se de maneira formal sobre apontamentos e constata$oes do 
Conselho Fiscal;

VIII.

acompanhar o controle e o provisionamento de 39668 judicials;IX.

deliberar sobre a remunera9ao do capital integralizado pelos associados;X.

para fins do gerenciamento de riscos:XI.

a) aprovar e revisar, com frequencia minima de urn ano, as politicas e 
estrategias de gerenciamento de riscos e assegurar sua observancia pela 
Cooperativa;

b) assegurar a tempestiva corre9ao das deficiencias da estrutura simplificada 
de gerenciamento de riscos;

c) autorizar, quapdo necessafio, excegoes as politicas e aos procedimentos 
estabelecidos;

dfprofffeveraal'’drssemina9ao‘da'culfura de gerenciamento de riscos na 

Cooperativa;

e) assegurar que a Cooperativa manfenha niveis adequados e suficientes de 
capital e de liquidez;

f) compreender de forma abrangente os riscos qu'e podem impactar o capital e
i‘< -v-................................... .ii --- —-aliquid&z da Cooperativa;

g) avaliar os relatorios gerenciais periodicos versando sobre 0 desempenho da 
estrutura simplificada de gerenciamento de riscos da Cooperativa; e

h) fixar os niveis de apetite por riscos da instituigao na Declaragao de Apetite 
por Riscos (RAS) e revisa-los; com o auxilio da Diretoria Executiva e do Diretor 
respbhsaver'pelo gerenciamento de riscos.

XII. aprovar a politica de seguranga cibernetica e o piano de agao e de resposta ^
incidentes de que trata o art. 9° da Resolugao-CMN 4.658/2018. '

XIII. aprovar e divulgar por meio de resolugao, as politicas da cooperativa;

XIV. ^apEpysii;,,? J^egipiepto Interno do Conselho de Administragao e da Diretoria
Executiva;

ix.

avaliar mensalmente 0 estado economico-financeiro da cooperativa e 0 
• desenvolvimento das operagoes e atividades em geral, por meio^de 
balancetes e de demonstratives especificos;

XV.

I

^!$$gtIlijept§<aittMVa£o em 18llz/2020 - Ata^Oy- ReuniSo do mselho de \dmirmtfa^9o.
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XVI. deliberar sobre a convoca?ao da Assembleia Geral;

XVII. proper a Assembleias Extraordinaria altera$ao no Estatuto Social;

XVIII. deliberar sobre a alocagao e aplicapao dos recursos do Fundo de Assistencia 
Tecnica, Educacional e Social (FATES);

XIX. deliberar pela contratasao de auditor externo.

CAPITULO I
DAS COMPETENCIAS DO PRESIDENTE

Art. 31 Compete ao presidente do Conselho de Administragao, alem daquelas 
descritas no Estatuto Social:

I. representar a Cooperativa, com direito a voto, nas reunioes e nas Assembleias 
Gerais do Sicoob Central Crediminas, do Bancoob, do Sistema OCB e outras 
^tjdad^s^representagao do cooperativismo;

II. convocar e presidir a Assembleia Geral e as reunioes do Conselho de 
Administragao;

..

III. decidir, ad referendum do Conselho de Administragao, sobre materia urgente e 
inadiavel, submetendo a decisao a deliberagao do colegiado, na primeira reuniao 
subsequente ao ato;

IV. designar responsavel para organizar, secrefariar e administrar as reunioes do 
Conselho de Administragao;

V. aplicar as advertencias estipuladas pelo Conselho de Administragao;

VI. tomar votos e votar, com a finalidade do desempate, nas deliberagoes do Conselho 
ae.AlcJrmaistraga.Q-.. . -

§1°. O Presidente do Conselho de Administragao podera, mediante autorizagao do 
Conselho de Administragao, com 0 respective registro em ata, outorgar procuragao a 
membro da Diretoria Executiva, para a representagao prevista no inciso I.

§2°.'0 presidente do Coriselho de Administragao podera, mediante autorizagao do 
Qgjis^h^,^ AjJiXipstrasa0, com 0 respective registro em ata, outorgar procuragao 
para a representagao da Cooperativa nas assembleias gerais do Bancoob.

CAPITULO II
- DA AREA SUBORDINADA DIRETAMENTE AO CONSELHO DE

ADMINISTRAQAO

^ptj S^^^ijbordin^d^.o^eiraciqnalmente e diretamente ao.Conselho de Administragao 
a afea'de Auditona Vnterha. ^ .

/
ci/t
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Nivel Estrategico - Supervisao e Monitoria

a. Auditoria Interna;

b. Diretoria de Gestao de Riscos:

Unidade Juridica

Area de Controles Internes e Riscos

TITULO V
DAS DISPOSICOES FINAIS

Art. 33 ,T$dj?sfqs,fta$icipantes das reunioes, incluindo os conselheiros, o secretario, 
os convidados, os tecnicos e outros que porventura venham a participar das reunioes 
do Conselho de Administragao, tern por obrigagao etica, legal e profissional de manter 
sigilo das informagoes relacionadas as reunioes do colegiado, tornando-se legalmente 
responsaveis por quaisquer eventuais divulgagoes indevidas.

Art. 34 Os conselheiros devem observar os comportamentos eticos e as condutas 
pessoais mais praticadas nos relacionamentos institucionais, especialmente aqueles 
apresentados no Codigo de Etica do Sicoob.

Art. 35 Cabera ao presidente do Conselho de Administragao, ao tomar conhecimento 
de ocorrencias que necessitem providencias' relacionadas aos dispositivos deste 
regimento;

aplicar as penalidades estabelecidas em normativos, quando for o caso, e 
leva-las ao conhecimento do Conselho de Administragao;

caso nao estejam previstas sangoesJegais ou administrativas, avaliar a 
relevancia das ocorrencias, .yerificar se‘ l^a competencia para providencias do 
Conselho de Administragao e, se for o caso, leva-las ao conhecimento de 
reuniao plenaria; e

IW.*' ^ em quatquef'dks situagoes previstas n'este artigoi formalizar as ocorrencias.

II.

;

Art. 36 Ocorrencias nao coritempladas neste regimento, serao levadas pelo 
presidente, para conhecimento e decisao.dos demais membros do Conselho de 
Administragao, em plenaria.

Art. 37 Este regimento interne entra em vigor na data da aprovagao pelo Conselho de 
Administragao.

( Civil i. C. '----
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ESTE REGIMENT© INTERNO FOI APROVADO NA REUNIAO DO CONSELHO DE 
ADMINISTRASAO DA COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO CENTRAL DE 
MINAS LTDA. - SICOOB UNIAO CENTRAL REALIZADA EM 18/12//2020.

Paraopeba/MG, 18 de dezembro de 2020.

ORIGINAL ASSINADO POR:

CONSELHO DE ADMINISTRAQAO

CARLOS/MAURiCIO M. MOTA EDUVALDO BATISTA DE OLIVEIRA

/ rCaa/

REIRA MAZZONICEbaV\FON^O G. DE FIGUEIREDO
4/ / /Conselheiro

LI
Conselheiro

/C-
JOSE EDUARDO CARNEIRO-WLDINIZ 

Csnselheiro
RAFAEL HENRIfiUE CORREA CASTRO

/ (Jonselheiro

}'i
4 !

DIRETORIA EXECUTIVA

—0—^ /

ROD ^IGO JOSE D)rilZ CASTRO
Diretor Administrative

- EDUARDO MAR' DOS SANTOS
Diretor de Negocios

Regimento aprovudo cm 18/12/2020-Ata 401 - Reuniao do Conselh<yd£ Adminkti^^ao.
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Anexo I

Cronograma de assuntos do Conselho de Administragao

Cronoqrama anual dos assuntos a serem tratados pelo Conselho de Administracao

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Riscos n

Revisar, no mlnimo, anualmente as 
ooliticas instituldas

informa^esObler para t
acompanhamento do regime de 
cogestdo, caso implementado

J»

Controles Intemos
Receber informagdes do Controles 
Intemos I
Aprovar os relatdrios semestrais dos 
Slstemas de Controles Intemos

Aprovar a programagSo anual dos 
trabalhos

| Lavagem de dinhelro
Revisar, no mlnimo. anualmente a 
politica institulda

A

Estratdgia e orgamento
Aprovar o Planejamento estratggico
Monitorar o cumprimento do 
planejamento estrateqico
Monitorar o cumprimento dos pianos 
oeriddicos de Irabalho

i

t
Sstatrglecer m?tas de trabalbo para a 
Diwtflsa fittecutrva 1 A«
Aprovar o orgamento

Relatdrios e informap&es financelras e 
contibeis

InformagAes financelras. contabeis e 
orcamentaria

*
Verificar estado econdmico-financeiro
AprovapSo de Oemonstrapdes 
Contabeis

,>*~w** de . J . ., • 4i

Acompanhamento do controls e do 
provislonamento acfles judicials
Acompanhamento dos relatbrlos de 
cobranca da cartelra de cradito * J *
Acompanhamento 
aprovisionamento de opera^des de cradito 
da cartelra da cooperativa (com foco na 
avaliacflo dos associados e operactes)

dos nlveis de 4

Relatdrlo anual sobre a Implementagdo do 
-piano-del^S&'dwffetibto'a-Incldentes *

I♦ J•H ip

rAssuntos dlversos

ObservacOes:
(*) - Assuntos que terSo periodicidade de apresenta^So trimestral, mas remessa de informapdes mensals.

Conlr^ui

Regimento aprova 3o do Gfmkclho dc AdniinistracSo..020-Ata 401 - Rcu i
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ANEXO II

PAUTA DA REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRAQAO 
II ( dia da semana )

HORARIOORDEM ASSUNTOS DE AS
Leitura e Aprovagao da ata da reuniao do Conselho de 
Administrapao realizada no dia__/__ I_____ ;01

^affl^deliberagao e acompanhamento de projetos de alto 
'impacto para (nome da cooperativa), de estrategias de 
negocios e de politicas;

02

Monitoramento e processo decisorio da Prevenpao de 
Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo;03

Deliberar sobre a remunerapao ou nao do capital integralizado 
pelos associados; (quando for o caso)04

Deliberapao sobre devolupao de capital a associados 
destiga£Los,Mdemjtidos ou exclutdos do quadro social, 
observado o Estatuto Social; (quando for o caso)

05

Deliberar pela criapao de comissoes, com fixapao de seus 
membros e respective coordenador, bem como pela extinpao 
destas; (quando for o caso)

06

Deliberapao sobre as solicitapoes de resgate eventual de 
capital social; (quando for o caso)07

Deliberar sobre admissao e exclusao de associados, bem 
Gomo-sobre a aplicapao ou nao de advertencia previa;_______
Deliberar sobre a distribuipao, entre bs Diretores-Executivos, 
das responsabilidades pelas areas determinadas em 
normativos do Banco Central do Brasil, bem como sobre 
propostas de contratapao e/ou dispensa; 

08

09

Supervisao do relacionamento da Diretoria com terceiros;10
Analjse do que se segue:
DAi)tcaitefra deerbdito e da inadimplencia e cobranpa;

B) captapoes;
C) monitoramento dos 20 maiores depositantes e 

devedores;
D) taxas praticadas nas cartelras ativas e passivas;
E) transapdes e operapbes com partes relacionadas;
F) verificapao e/ou deliberapao sobre a utilizapao dos 

..recursos do ^FATES - Fundo de Assistencia Tecnica 
'"Educacional e Social;
G) aquisipao, alienapao doapao e/ou onerapao de bens 
imoveis.

11

1 c

11

/A
o^ra^Conselho < e^krffiRegimento aprovatio emNl8/12/2020 - Ata 401 - (ieiiniao ministra^ao.
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ANEXO III

SUMARIO EXECUTIVO DELIBERATIVO (OU INFORMATIVO) PARA O CONSELHO DE
ADMINISTRAQAO

ASSUNTO

c ^ r *' fw* (ESPECIFICAR)

AREA ENVOLVIDA: st*

INFORMAQOES SOBRE 6 PROCESSO

^^-.^(CONTEXTUALIZAR-O ASSUNTO)

2. ...

;i3. Anexamos a este sum^rio: /'....

PARECER DA AREA GESTORA
. :/imr V t

1. A/O (area envolvida) encaminha este sumario para apreciapao e despacho da DIREX, com 
posterior encaminhamento ao Conselho de Administrapao para conhecimento e deliberapao 
(ou s6 conhecimento). Xi

r

(MG),__de de

(NOMEEASSINATURA)
(CARGO)

PARECER DA DIRSTORIA

i *

- Reuniilq^aJrCons Ihqdo'AdminisIra^So.o cm 18/12/2020-Ala 40Regimento aprovai
r
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