
COOPESTADO 

Cooperativa Financeira 

Coopestado -Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos na Região 
Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro Limitada, CNPJ nº 04.995.006/0001-05, NIRE nº 

33.4.0004.127-5, com sede na Rua Senador Dantas nº 71, sobreloja - Centro, Rio de 
Janeiro /RJ - CEP 20031-202. 

ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

1 -Aos 20 dias do mês de abril do ano de 2021 às 11 horas, na sede social da Coopestado -
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos na Região Metropolitana 
do Estado do Rio de Janeiro Limitada localizada à Rua Senador Dantas nº 71, sobreloja -
Centro - Rio de Janeiro/RJ - 20031-202, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da 
COOPESTADO - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos na 
Região Metropolitana do Estado de Rio de Janeiro L TOA 

li - PRESENÇA: 

Estiveram presente 22 (vinte e dois) associados, conforme assinaturas no Livro de Presença 
das Assembleias Gerais, realizando-se a Assembleia Geral Ordinária em 3ª convocação, 
esclarecido que nesta data é 2274 (dois mil duzentos e sessenta e quatro) o número de 
associados em condições de votar. Foi declarado que a convocação da AG0/2021, foi 
realizada com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, na forma tríplice por meio de envio de 
mala direta aos cooperados, afixação de cartazes na sede da cooperativa e pelo edital de 
convocação que foi publicado no Diário do Acionista, edição quarta feira, 31 de março 2021, 
página 2 - Economia assim descrito: A Presidente do Conselho de Administração, conforme 
previsto no estatuto da COOPESTADO, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto 
Social, convoca os 2274 (dois mil duzentos e sessenta e quatro) cooperados em condições de 
votar, a se reunirem em sua sede social, para a Assembleia Geral Ordinária, que se 
realizará na Rua Senador Dantas nº 71, sobreloja - Centro - Rio de Janeiro/RJ - 20031-202, 
no dia 20 de abril de 2021, obedecendo aos seguintes horários e quorum para instalação, 
sempre no mesmo local, em 1 ª (primeira) convocação, às 9 horas, com a presença de dois 
terços (2/3) do número total de associados; em 2ª (segunda) convocação, às 1 O horas, com a 
presença de metade mais um do número total de associados; em 3ª (terceira) e última 
convocação, às 11 horas, com a presença mínima de dez associados, para deliberarem sobre 
o seguinte: 1°) Prestação de contas do 1° e 2° semestres do exercício de 2020,
compreendendo o Relatório de Gestão, Balanços, Apuração de Resultados, Parecer do
Conselho Fiscal e Auditores; 2°) Destinação das Sobras; 3°) Fixação do valor dos honorários,
das gratificações e da cédula de presença dos membros do conselho de administração,
diretoria executiva e conselho fiscal; 4°) Aplicação do FATES; 5°) Apreciação da proposta do
orçamento anual e rateio das despesas; 6°) Assuntos de interesse social. Rio de Janeiro, 30
de março de 2021, Roseane Maria da Silva Perri, Presidente do Conselho de Administração.

Ili - Composição da Mesa: 
Compuseram a mesa dos trabalhos Roseanei - Presidente do Conselho de Administração, 
lvanise  - Conselheira de Administração, Gilce  Conselheira de Administração e secretária 
da Assembleia e Carmen  - Presidente da Diretoria Executiva. 

COOPESTADO . CECM dos Servidores Públicos na Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro Ltda. Rua 

Senador Dantas, 71 . Sobreloja• Centro• Rio de Janeiro· RJ * Tel./Fax: (0xx21) 2544-0444 / 2262-9060 CNPJ / 

MF: 04.995.006/0001-05 * Aut. BACEN Proc. 0101106842/02 

Site: www.coopestado.com.br * E-mail: atendimento@coopestado.com.br 



COOPESTADO 

Cooperativa Financeira 

Durante as deliberações sobre a prestação de contas do exercício findo de 2020 e a fixação 
do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do 
Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal presidiu a 
Assembleia Aloisio , sendo secretariado por Isabel.

IV - Deliberações: 

Foram aprovadas por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, (diretores 
e conselheiros), as seguintes deliberações: 

1 °) A Prestação de Contas do exercício de 2020 composta do relatório do Conselho de 
Administração, balanços gerais e demonstrativos das sobras apuradas, parecer do Conselho 
Fiscal e parecer da auditoria independente de Mandarino & Associados Auditores divulgado 
com antecedência mínima de 20 dias da realização da AGO/2021 ao quadro social. 

2° ) A destinação das Sobras Líquidas conforme abaixo discriminado: 

A) Apuração das Sobras Brutas no exercício, conforme a seguir:

1- Sobras Brutas 1° semestre/2020: (+) R$ 43.221,58 (quarenta e três mil duzentos e vinte e
um reais e cinquenta e oito centavos)

li- Sobras Brutas 2º semestre/2020: (-) R$ 15.287,99 (quinze mil duzentos e oitenta e sete
reais e noventa e nove centavos)

Ili- Total das Sobras Brutas no exercício de 2018 (1 + li): R$ 27.933,59 (vinte e sete mil 
novecentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos) 

B) Percentuais obrigatórios destinados aos fundos:

• FAT ES - 10% (dez por cento): (-) R$ 2.793,36 (dois mil setecentos e noventa e três
reais e trinta e seis centavos)
• FUNDO DE RESERVA 10% (dez por cento): (-) R$ 2.793,36 (dois mil setecentos e
noventa e três reais e trinta e seis centavos)
• 

C) Apuração das Sobras Líquidas:
• (+) SOBRAS BRUTAS R$ 27.933,59 
• (-) FATES R$ 2.793,�6 
• (-) FUNDO DE RESERVA R$ 2.793,36
• (=) SOBRAS LÍQUIDAS R$ 22.346,87

D) Distribuição das Sobras:
As sobras líquidas apuradas no exercício 2020, no valor de R$ 22.346,87 (vinte e dois mil 
trezentos e quarenta e seis reais e oitenta e sete centavos) serão destinadas para o 
fortalecimento do Fundo de Reserva conforme o abaixo descrito: 
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• Saldo da conta Reserva Legal em 31/12/2020
• Sobras a serem incorporadas

• Saldo Final

R$ 930.643,53 

R$ 22.346,87 

R$ 952.990,40 

3°) As despesas mensais cóm honorários, gratificações natalinas e da cédula de 
presença até a Assembleia Geral Ordinária de 2022: 

A) Honorários e gratificação natalina para o Conselho de Administração de até R$ 8.470,00
(oito mil quatrocentos e setenta reais) mensais;

B) Honorários, gratificação natalina e férias para a Diretoria Executiva de até R$ 84.700,00
(oitenta e quatro mil e setecentos reais) mensais;

C) Cédula de Presença do Conselho Fiscal de até R$ 840,00 (oitocentos e quarenta reais)
para cada membro efetivo mensal.

4°) Os projetos de aplicação do FATES: 
O FATES será utilizado em projetos a serem elaborados pela Diretoria Executiva e aprovado 
pelo Conselho de Administração no decorrer do exercício. 

5°) A proposta do orçamento anual e manutenção da taxa de rateio das despesas 
administrativas até a Assembleia Geral Ordinária de 2022: 
Aprovação do valor de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais) mensais por cooperado, para 
custear o rateio de parte das despesas previstas no orçamento de 2021, conforme disposto 
no art. 28, item "I" letra "e" do Estatuto Social. 

6°) Assuntos de interesse social: 
A Presidente franqueou a palavra aos membros do plenário, como não houve nenhum 
manifesto e nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Assembleia Geral, cuja ata, lida e 
achada conforme, vai assinada pelo Presidente, a conselheira (secretária) e pelos associados 
que desejaram fazê-lo, em 2 (duas) vias de igual teor e forma para a produção de todos os 
devidos e legais efeitos admitidos em direito. /-/-/-/-/-/RIO DE JANEIRO, 20 de abril de 2021. 

A Sra Gilce secretária da Assembleia declarou que a ata foi lavrada em folhas soltas que irão compor o livro 
próprio. 
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