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É hora de agir
Novos tempos, novos momentos, novas oportunidades.
Mesmos princípios, mesmos valores, mesma credibilidade.
Venha participar conosco desta mudança!

As dificuldades serão vencidas.
Com ação e união, faremos um futuro melhor!
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Cooperação

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Trabalhadores da Universidade Federal de Minas Gerais Ltda.;
COOPECREMT-UFMG. CNPJ n° 01918144/0001-94 – NIRE: 31400020985
O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Trabalhadores da Universidade Federal de Minas Gerais
Ltda., COOPECREMT-UFMG, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo estatuto social desta cooperativa, convoca
os associados que nesta data são em número de 1.823 (mil oitocentos e vinte e três), em condições de votar, para se reunirem
em Assembleias Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se de forma HÍBRIDA, ou seja, por meio de ambiente digital
(PLATAFORMA CÚRIA) e presencial (SEDE), conforme indicações abaixo, na data de 08 (oito) de abril de 2022, na SEDE da
COOPECREMT-UFMG situada à Avenida Professor Magalhães Penido, nº 689, Bairro Liberdade, na cidade de Belo Horizonte
– MG, às 14:00 (quatorze) horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associados, em primeira convocação; às
15:00 (quinze) horas, com a presença de metade mais 1 (um) do número total de associados, em segunda convocação; ou às 16:00
(dezesseis) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira e última convocação, para deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia:

PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A)
Leitura para discussão e julgamento do Relatório do Conselho de Administração, Parecer do Conselho Fiscal, Balanço Geral, Demonstração do Resultado e demais contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021;
B)
Destinação do Resultado do Exercício de 2021;
C)
Uso e Aplicação do FATES;
D)
Assuntos de interesse geral, sem caráter deliberativo.

PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A)
Discutir e deliberar sobre a proposta de incorporação da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Trabalhadores da
Universidade Federal de Minas Gerais Ltda., inscrita no CNPJ sob o número 01.918.144/0001-94 - COOPECREMT-UFMG, pela
Cooperativa de Crédito e Livre Admissão de Belo Horizonte e Cidades Polo do Estado de Minas Gerais Ltda., inscrita no CNPJ sob
o número 01.760.242/0001-46 - SICOOB NOSSACOOP.
B)
Apresentação e aprovação de dois nomes dos membros da Comissão Mista, indicados pelo Conselho de Administração
conforme Ata de reunião realizada em 04/03/2022, com a função de elaborar Relatório Específico visando a incorporação da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Trabalhadores da Universidade Federal de Minas Gerais Ltda. - COOPECREMT-UFMG
pela Cooperativa de Crédito e Livre Admissão de Belo Horizonte e Cidades Polo do Estado de Minas Gerais Ltda. - SICOOB
NOSSACOOP.
C)
Assuntos de interesse geral, sem caráter deliberativo.

INFORMAÇÃO QUANTO AO ACESSO DO AMBIENTE DIGITAL E PARTICIPAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS

1.
O(A)s cooperado(a)s poderão participar das Assembleias Geral Ordinária e Extraordinária (HÍBRIDAS), com transmissão
on-line a serem acessadas a partir de computador, notebook, celular ou tablet, desde que conectados à internet. Para participar das
Assembleias, o(a) cooperado(a) que não possuir e-mail cadastrado deverá entrar em contato com a cooperativa nos telefones (31)
3491-3067, (31) 3443-2333 e (31) 3443-2434 ou no endereço eletrônico coopecremtufmg@coopecremtufmg.com.br para efetivar
o cadastro com atualização de e-mail no prazo limite de 24 (vinte e quatro) horas antes do início das Assembleias. Não deixe para
última hora, atualize seu e-mail com antecedência para garantir sua participação nas Assembleias;
2.
O(A) cooperado(a) receberá um e-mail de confirmação de cadastro do remetente nao_responda@curia.coop que terá um
link para cadastrar sua senha. Ao terminar o cadastro, o(a) cooperado(a) será redirecionado para a página de visualização das Assembleias HÍBRIDAS, no endereço http://assembleia.curia.coop/ para prévio conhecimento. O acesso será mediante uso de login e
senha pessoal e intransferível do(a) cooperado(a), criados a partir da atualização do cadastro para acesso as Assembleias;
3.
Com o acesso a plataforma, o cooperado poderá participar e assistir a transmissão das Assembleias e ter acesso a PAUTA.
A votação ocorrerá após apresentação e discussão de cada item. Após apresentação dos itens será informado um código específico
para votação;
4.
Para o cooperado que optar por participar das Assembleias de forma presencial, será disponibilizado na sede da cooperativa
todos os recursos necessários para realização da votação de forma eletrônica;
5.
O link para assistir as Assembleias HÍBRIDAS e toda documentação relacionada aos assuntos a serem deliberados estarão
disponíveis para conhecimento e consulta no site da cooperativa www.coopecremtufmg.com.br.
Belo Horizonte, 10 de março de 2022.

Idelcio Ferreira dos Santos
Diretor Presidente
Publicado no Jornal O TEMPO de 10 de março de 2022, página 18.
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A trajetória da Coopecremt-UFMG: da sua criação aos
dias atuais, o trabalho contínuo em busca de inovação
Em 1997, três anos após o lançamento do Plano Real,
criado em 1994, o Brasil já tinha superado o seu maior problema econômico durante décadas, a hiperinflação. Entretanto, embora o país tivesse uma moeda forte (um real valia
o mesmo que um dólar) e aos poucos a inflação estivesse
sendo controlada, os juros continuavam altíssimos, o que
resultou em baixo crescimento econômico e muitas dificuldades para a população brasileira.
Nesse ambiente, houve um grande processo de endividamento da população, que ficava presa em dívidas altas nas
instituições bancárias e financeiras existentes. Esta também
era a realidade dos servidores públicos, inclusive os federais, que amargavam muitos anos sem qualquer reajuste salarial. Foi nessa difícil conjuntura que, naquele ano, um grupo de servidores da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG) se uniu para criar a Cooperativa de Economia e
Crédito Mútuo dos Trabalhadores da UFMG, a Coopecremt,
buscando soluções para conter a exploração financeira dos
servidores da Universidade.
Durante quase duas décadas, a Coopecremt teve à frente
do seu Conselho de Administração o então presidente Roberto Pereira Rocha, falecido em 2017. Com uma visão assistencial e humanizada, reflexo do perfil do seu dirigente,
a Coopecremt foi o apoio de inúmeros cooperados, que a
procuravam para tentar resolver seus mais diversos problemas, desde a compra de um botijão de gás ao pagamento
de uma conta de luz ou de um aluguel atrasado, bem como
o financiamento de seus projetos de formação acadêmica,
montagem de pequenos negócios familiares, compra da casa
própria, dentre outros. Com muita dedicação e visão social
no trato com os seus cooperados, a Coopecremt sempre buscou preservar o espírito do bem-estar coletivo do cooperativismo.

As mudanças nas cooperativas de
economia de crédito: uma nova realidade

No atual período, o sistema financeiro nacional traz
grandes entraves ao funcionamento das pequenas cooperativas. As inúmeras resoluções baixadas pelo Banco Central
do Brasil vêm dificultando, cada vez mais, a continuidade
e a viabilidade dos negócios no modelo adotado pela Coopecremt, uma cooperativa de crédito com as características
de relacionamento próximo e humanizado, sem as burocracias das instituições bancárias e com menos formalidades
na liberação e concessão de créditos. Entretanto, também
no sistema cooperativista, vinculado ao sistema financeiro
nacional e às normas do Banco Central, é obrigatório seguir
as determinações e critérios da autoridade monetária.
A Coopecremt-UFMG, através de sua diretoria, desde o
ano de 2017 vem observando que o cumprimento das resoluções e das determinações impostas pelo Banco Central
tem inviabilizado quase que por completo a funcionalidade
da instituição no seu atual formato. Esta foi a principal razão
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pela qual, a partir de 2018, o Conselho de Administração
buscou inserir a Coopecremt no mercado financeiro, através
do ingresso em uma central de crédito. Em Minas Gerais,
as possibilidades seriam a entrada nos sistemas SICOOB,
através da CECREMGE ou CREDIMINAS. Porém, diante
das dificuldades impostas por estas principais centrais, além
de outras, a exemplo da UNICRED, CRESOL e SICREDI,
não foi possível a filiação da Coopecremt nessas entidades.
Como argumento, todas foram unânimes em afirmar ser
possível aceitar o ingresso desta Cooperativa, desde que
ela ocorresse por meio de união ou incorporação da Coopecremt a alguma outra instituição que já se encontra filiada
em uma dessas centrais. Esta situação demonstrou a realidade de funcionamento das cooperativas de crédito em Belo
Horizonte, não havendo qualquer possibilidade de uma filiação solitária em uma delas, sendo a única possibilidade o
ingresso em uma central somente por meio de um processo
de união ou incorporação.

O Banco Central e os fatores
de exclusão de pequenas cooperativas

O Banco Central tem emitido várias resoluções que vêm
dificultando a continuidade e a viabilidade dos negócios
das pequenas cooperativas, ressaltando-se que, entre elas,
as principais resoluções dão fim ao formato de cooperativas nos moldes do atual funcionamento da Coopecremt.
Dentre essas normas, podem ser citadas a Resolução de nº
4.658, de 26/04/18, relacionada à política cibernética, a lei
de nº 13.709, de 18/08/18, referente à proteção de dados
(LGPD); e as recentes Resoluções de nº 4.968 de 25/11/21,
que dispõe sobre os sistemas de controles internos das instituições financeiras, além da Resolução nº 4.966, publicada
em 25/11/21, que se aplica à contabilidade e à provisão de
riscos. As normativas mencionadas inviabilizam por completo a estrutura da Coopecremt, ou seja, não há qualquer
possibilidade de implantação e cumprimento das resoluções
em questão.

Resoluções limitam
operações na Coopecremt

A Coopecremt não possui atualmente qualquer aplicação financeira de terceiros, uma vez que, por exigência do
Banco Central, a Resolução nº 4.593, de 28/08/17, estabeleceu diversas obrigações normativas e financeiras para as
captações de depósitos, o que inviabilizou a prestação deste
serviço para os cooperados. Por se tratar de uma tradição da
Coopecremt, aos moldes da antiga “Caixinha”, a descontinuidade deste serviço gerou um desapontamento dos cooperados, causando desfiliações significativas no quadro de
filiados.
No momento atual, a Coopecremt possui unicamente
o produto empréstimo, que é insuficiente para a manutenção da instituição, razão pela qual, considerando a situação
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financeira que a Cooperativa ainda possui, o que a torna
atrativa para unificação, tornou-se imprescindível buscar
soluções e caminhos para a sua sobrevivência e liquidez. A
união ou incorporação com uma cooperativa de maior porte
tem, entre seus pontos positivos, a possibilidade de disponibilizar uma grade de inúmeros serviços e investimentos,
além de taxas mais atraentes do que as atualmente praticadas pela Coopecremt.

O futuro da Coopecremt:
viabilidade e continuidade

bém as visitas técnicas realizadas nas cooperativas, como
também o debate com os principais interessados, os cooperados, e a discussão política com outras entidades que atuam
no âmbito da UFMG.
A decisão de união com a Nossacoop também levou em
consideração a manutenção de todos os funcionários da Coopecremt-UFMG e a manutenção da sede no mesmo endereço, além da oferta de melhores taxas de juros e produtos
que serão oferecidos aos cooperados. Ainda, a Nossacoop
que já atua no segmento da UFMG, possui princípios básicos e cristalizados do cooperativismo.

O Conselho de Administração da Coopecremt, de forma
Nossacoop: um
cuidadosa e cautelosa vem, desde 2018, discutindo e verifipouco de história
cando todas as possibilidades para a manutenção da CoopeCom base nos princípios do Cooperativismo de Econorativa. Este inclusive foi o objetivo de dois estudos de viabilidade realizados pelos consultores Antônio Hilário Maia, mia e Crédito, no ano de 1996, funcionários e professores
Auditor Interno Independente, e Raimundo Sérgio Campos, da UFMG e do CEFET-MG fundaram o Sicoob Nossacoop,
Conselheiro Administrativo do SESCOOP/MG e Assessor atualmente Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de
Belo Horizonte e Cidades Polo
Executivo do SICOOB Central
do Estado de Minas Gerais
CECREMGE. Os consultores,
Ltda. Autorizada pelo Banco
ambos experientes e conhecedoCentral do Brasil, iniciou suas
res do segmento cooperativista
atividades em maio de 1997 na
e do mercado financeiro, foram
Faculdade de Ciências Econôos responsáveis por verificar a
micas da UFMG, na ocasião siviabilidade e a continuidade dos
tuada na Rua Curitiba, no cennegócios da Coopecremt para os
Dia
08
de
abril
de
2022
tro de Belo Horizonte.
próximos anos.
Em outubro de 1998 sua
Ambos os estudos foram taA sua participação
sede foi transferida para o
xativos em apontar um único caé imprescindível.
Campus da UFMG – Pampuminho viável, que seria a união
Venha participar!
lha e, desde então, começou a
ou incorporação com uma outra
expandir sua área de atuação.
cooperativa de maior porte, e
que esteja vinculada a uma das centrais de crédito já men- Ao longo de sua trajetória, incorporou cooperativas como
cionadas. Nesta perspectiva, o Conselho de Administração, FUNDACOOP, COOPERMONTES, COSEMTRA e FEjuntamente com o Conselho Fiscal, aprovou por unanimida- DERALCRED/MG. Em 2009, o Sistema de Cooperativas
de que a coperativa deveria unir forças com outra, de maior de Crédito do Brasil concedeu à Nossacoop a utilização da
porte. Este embasamento técnico levou a Coopecremt a Marca Sicoob, que passou a usar a denominação SICOOB
procurar junto às duas maiores centrais em Minas Gerais, NOSSACOOP. Atualmente, o Sistema Sicoob possui mais
a CECREMGE e CREDIMINAS, alguma cooperativa que de 5 milhões de cooperados em todo o país, estando presenpossuísse as melhores propostas e que tivesse uma visão se- te em todo o Brasil.
Em 2017, após 20 anos atuando em um segmento restrito,
melhante na relação com os cooperados e que sempre maro Sicoob Nossacoop adotou a livre admissão de seu quadro
caram a identidade e a história da Coopecremt.
A partir das análises, verificou-se que a única possibili- social, passando a operar com todos os públicos de interesse
dade para a Coopecremt seria a unificação com a Nossaco- das regiões registradas em seu Estatuto Social. Possui atualop, que faz parte do sistema CECREMGE, e formalmente mente 30 agências e uma Plataforma Digital, atuando em 19
demonstrou interesse e condições de assumir a união com diferentes cidades e possuindo mais de 20 mil cooperados.
a Coopecremt. O Conselho de Administração e o Conselho
Fiscal, após realizarem e receberem visitas técnicas da NosProdutos, serviços e benefícios
sacoop e ouvirem a sua proposta, constataram a viabilidade
Aliando eficiência e qualidade na sua prestação de serda uma união com esse sistema, tendo em vista a área de viços, o Sicoob Nossacop mantém 183 funcionários, disatuação da mesma e o fato de que a maior parte do seu rol tribuídos entre suas unidades de atendimento. Oferece aos
de cooperados já integra a Nossacoop, razão pela qual apro- seus cooperados todos os produtos necessários para a sua
vou-se que seja encaminhada para Assembleia, que será rea- saúde financeira, com um diferencial de distribuir as sobras
lizada em 08 de abril próximo, a união entre ambas.
(lucros) no encerramento de cada ano, de acordo com a parTodas as decisões referentes ao assunto foram tomadas ticipação na movimentação financeira na Cooperativa, além
pelos conselheiros, após serem amplamente debatidas e de um atendimento diferenciado, que visa gerar soluções fiexaustivamente discutidas. Além disso, considerou-se tam- nanceiras sustentáveis para seus cooperados.

Assembleia Geral
Ordinária e
Extraordinária
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COOPECREMT-UFMG

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Trabalhadores da Universidade Federal de Minas Gerais Ltda. | Coopecremt-UFMG
SEDE: Avenida Professor Magalhães Penido, 689 - Bairro Liberdade - Cep: 31.270-700 - Belo Horizonte - MG
site: www.coopecremtufmg.com.br | email: coopecremtufmg@coopecremtufmg.com.br | (31)3491-3067, 3443-2333, 3443-2434
Data da Constituição: 19 de novembro de 1996 | Data de início das atividades: 19 de novembro de 1997
Autorização de funcionamento pelo Banco Central do Brasil: 97.00720605
CNPJ(MF): 01.918.144/0001-94 | Registros: Jucemg: 31400020985 | OCEMG: 1578 | PBH: 135.765/0001-6
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA EXECUTIVA
Idelcio Ferreira dos Santos - Diretor Presidente
Cléa da Mata Carvalho - Diretora Adminstrativa
Leonardo Soares da Silva - Diretor Financeiro
CONSELHO FISCAL
Aparecida de Fátima S. de Oliveira - Presidente do Conselho Fiscal
Alcino Pires da Silva - Conselheiro Fiscal
Cleusa Maria dos Santos - Conselheira Fiscal

Blandino de Oliveira Diana - Conselheiro Administrativo
Egler Marcelino Santos - Conselheiro Administrativo
Jorge Nunes Pauluci - Conselheiro Administrativo
Luiz Augusto dos Santos - Conselheiro Administrativo
Denis Gonzaga Custódio - Suplente
Manoel Moreira Neto - Suplente
Vani Pessoa - Suplente

COLABORADORES
Carlos Alberto Barbosa Santos - Gerente Geral
Bruna Cuisse Araújo - Assistente Administrativo
Josiane Aparecida Nazário da Fonseca - Caixa
Evandro José Ferreira - Técnico em Suporte

Warlem da Anunciação Maciel - Gerente Contabil
Heloisa de Souza Silva - Assistente Administrativo
Rosemeire Aparecida Oliveira - Assistente Administrativo

PRESTADORES DE SERVIÇOS
Maria Matilde Pereira - Departamento Pessoal
Dr. Eduardo José Gomes Pimentel - Advogado/Cobrança
Dr. Marco Antonio Dias Andrade - Advogado/Cobrança

Neide Dantas - Jornalista - Reg. Prof. 3502 - DRT/MG
Natânia Moraes de Oliveira - Auxiliar de Serviços Gerais

Imagens: freepik.com - Gráfica: Cedablio - Tiragem: 1500
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alguns produtos a
serem disponibilizados
com a união entre as
cooperativas

• Conta corrente

• Conta corrente

• Conta poupança

• Conta poupança

• Conta capital

• Conta capital

• Crédito pessoal

• Crédito pessoal

• Crédito imobiliário
• Cartões de crédito e débito
• Portabilidade salarial
• Financiamentos
• Investimentos
• Seguros
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O processo rumo à união da
Coopecremt com a Nossacoop

A decisão de unir a Coopecremt a uma co-irmã do mesmo segmento demandou muito trabalho, soluções
técnicas, identificação de similaridades, conhecimento das demandas e das propostas de recepção e atendimento das mesmas e busca da viabilização das expectativas. Conheça um pouco do processo decisório que
levou à escolha da Nossacoop como parceira no novo momento da Coopecremt.
– Maio de 2018 – visitas realizadas junto às centrais
de cooperativas CREDIMINAS e CECREMGE, com o
objetivo de obter informações buscando alternativas e
possibilidades para uma possível filiação.
– Outubro de 2018 – Visita à Cooperativa Sicredi
Credigrande, na cidade de Lavras, para conhecer o sistema SICREDI.
– Dezembro de 2018 – contato com a Central SICREDI Sul Sudeste, com solicitação de filiação junto ao
Sistema SICREDI a partir do ano de 2019.
– Dezembro de 2018 – contato com a Central CECREMGE, com solicitação de filiação junto ao Sistema
CECREMGE a partir do ano de 2019.
– Dezembro de 2018 – contato com a Central CREDIMINAS, com solicitação de filiação junto ao Sistema
CREDIMINAS a partir do ano de 2019.
– 2019 – Visita à Central UNICRED com resposta de
inviabilidade de filiação à Central. No contato, foi oferecida a possibilidade de união com a cooperativa UNICRED ALIANÇA, com sede na cidade de Uberlândia,
responsável a época pela atuação da UNICRED na região
de metropolitana de Belo Horizonte.
– Janeiro de 2019 – resposta de inviabilidade de
filiação junto ao Sistema SICREDI por conta do custeio
das despesas mensais que a filiação traria à instituição.
– Março de 2019 – resposta de inviabilidade do pedido de filiação realizado junto ao Sistema Sicoob CREDIMINAS, que foi indeferido em função dos valores para
participação na Central serem considerados elevados para
a condição financeira que a cooperativa se encontrava. A
Coopecremt foi informada da existência de uma possibilidade de filiação na modalidade convênio.
– Junho a outubro de 2019 – realização da campanha de filiação de novos cooperados nas unidades da
UFMG: Hospital das Clínicas, Faculdade de Medicina,
Ciências da Informação, Belas Artes, Letras, Assufemg,
Face, Fafich, Reitoria, Instituto de Ciências Exatas, InsMarço 2022

tituto de Geociências, Instituto de Ciências Biológicas,
Veterinária, Odontologia, Educação Física, Centro Pedagógico, Faculdade de Educação e Engenharia.
– Agosto de 2021 – nova reunião com a CREDIMINAS para tratar de assuntos relativos às possibilidades de
fusão ou união com alguma cooperativa singular pertencente a Central CREDIMINAS.
– Setembro de 2021 – realização de reuniões virtuais com a Central de cooperativas CRESOL, no estado do
Paraná, porém sem evolução nas negociações para filiação ao quadro dessa Central.
– Outubro de 2021 – reunião com o Sicoob Credimonte com proposta de união/incorporação pelo presidente da instituição.
– Novembro de 2021 – visita técnica dos membros
do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Coopecremt-UFMG à sede da Credimonte na cidade de Santo
Antônio do Monte/MG.
– Dezembro de 2021 – visita técnica dos membros
do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Coopecremt-UFMG à sede da Nossacoop no bairro São José.
Contato com o diretor presidente do Sicoob Nossacoop,
professor Alfredo Alves de Oliveira Melo, e com o diretor do Sicoob Nossacop, Fabiano Soares dos Santos com
apresentação de proposta para união/incorporação.
– Dezembro de 2021 – reunião conjunta do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Gerentes da
Coopecremt-UFMG para discussão sobre as propostas de
incorporação da cooperativa.
– Janeiro de 2022 – encerramento das tratativas
com o Sicoob Credimonte.
– Março de 2022 – reunião conjunta do Conselho
de Administração, Conselho Fiscal e Gerentes da Coopecremt-UFMG para discussão sobre a proposta de incorporação da cooperativa e indicação da Nossacoop, que
será submetida à avaliação da Assembleia Geral Extraordinária da Coopecremt, a ser realizada até o mês de abril
de 2022.
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