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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do
Paranapanema – SICOOB CREDIVALE, CNPJ: 01.637.949/0001-60 - NIRE:
35400043211, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social,
convoca os associados, que nesta data são em número de 9.189 (nove
mil cento e oitenta e nove), em condições de votar, para se reunirem
em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se na sede social à Rua
Reverendo Coriolano nº 2004, Vila Ocidental, na cidade de Presidente
Prudente/SP, no dia 06/12/2019, às 13 horas, com a presença de no mínimo
2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 14 horas, com
a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação;
às 15 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira
e última convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:
1. Reforma ampla e geral do Estatuto Social da Cooperativa, com
destaque para a ampliação das condições de admissão de associados e da
área de ação.
2. Aprovar a participação societária em empresa de Securitização
de Ativos e em empresa Corretora de Seguros a serem constituídas pela
Cooperativa Central de Crédito do Estado de São Paulo – Sicoob São Paulo.
3.

Reforma do Regulamento Eleitoral.

Observações:
1.		
Com objetivo de garantir ampla possibilidade de
participação nesta Assembleia Geral, serão disponibilizados meios de
transporte e alimentação aos associados residentes a mais de 50 km da
sede. Os interessados deverão entrar em contato com os funcionários dos
PA´s – Posto de Atendimento Cooperativo até o dia 02/12/2019.
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O ano de 2019 tem apresentado muitas mudanças em
diversos setores. Nossa expectativa, desde o início, tem sido
otimista, e podemos confirmá-la ao ver nossas conquistas se
concretizando ao longo dos meses. O cooperativismo é o que
tem nos levado a alçar voos mais altos, buscar novas cidades
e encontrar novos cooperados, para que alcancemos, sempre
juntos, um crescimento constante e seguro.
É por esses e muitos outros motivos que em setembro, o
Sicoob Credivale inaugurou sua nova agência em Álvares
Machado/SP, e em breve estará inaugurando em Presidente
Epitácio/SP, mais um município com importante atuação
socioeconômica para a região.
Nossa expectativa é conhecer e ajudar a escrever novas
histórias e novos negócios. Sabemos que o cooperativismo
financeiro abre as portas para o crescimento. Por isso
nossas agências oferecem todos os serviços e benefícios
para suas finanças pessoais e negócios.
Entre investimentos, cobrança bancária, consórcios,
empréstimos, financiamentos, previdência e crédito
consignado, nossa parceria tem se consolidado ao longo
dos anos, o que pode ser comprovado com os
resultados satisfatórios e equilibrados para todos.
Mais uma vez, venho expressar minha gratidão
àqueles que estão conosco e tornam o sistema de
cooperativa uma realidade diária. Aos integrantes do
conselho de administração, conselho fiscal, diretoria
executiva e colaboradores, agradeço pela confiança
depositada em nosso trabalho.
É por meio da parceria de cada um, que
conseguimos construir o sucesso de todos. Que
sigamos juntos por esse caminho de prosperidade
e crescimento, sempre com otimismo, equilíbrio e a
certeza de que o futuro nos reserva o melhor.

Expansão e crescimento
no segundo semestre
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Inauguração
Nova agência Sicoob Credivale
chega a Álvares Machado

Foi inaugurada no dia 13 de setembro de 2019, a 10ª
agência da rede Sicoob Credivale, a primeira Cooperativa
de Crédito na cidade de Álvares Machado. Agora, a
população machadense contará com todas as vantagens
do cooperativismo financeiro, que tem à frente da equipe
a gerente geral Aline Freitas Casadei, e a gerente de
atendimento, Tereza Ayako Kobayashi.
A inauguração contou com a presença de autoridades
locais, convidados, membros da diretoria, funcionários
e gerentes de outras agências, além do Presidente do
Conselho de Administração do Sicoob Credivale, Newton
Durães Teixeira, que em seu discurso fez um relato da
história da cooperativa. Também esteve presente o Gestor
de Suporte ao Negócios do Sicoob São Paulo, Paulo César
Caliani.
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O prefeito de Álvares Machado, Roger Gasques, também
prestigiou a inauguração e ressaltou que o município
ganha mais um grande aliado para o seu crescimento e
desenvolvimento sócio econômico.
Com as bênçãos do Padre Jurandir, Pastor Eliezer
e o descerramento da placa inaugural, foi declarada
oficialmente inaugurada a décima agência do Sicoob
Credivale.
A nova agência na cidade de Álvares Machado representa
o resultado de todo trabalho de empreendedorismo e de
um projeto de expansão do cooperativismo financeiro.
À frente da equipe da nova agência, está a gerente
geral Aline Freitas Casadei, e a gerente de atendimento,
Tereza Ayako Kobayashi, que contam um pouco sobre sua
trajetória profissional e a expectativa para a abertura da
nova agência.
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Há 11 anos no mercado financeiro, passando por
áreas como gerenciamento de contas de pessoa física e
alta renda e gerente de empresas, Aline Freitas Casadei
relata que essa área sempre foi o seu objetivo profissional.
“Poder apoiar financeiramente a realização de um sonho,
aquisição de um bem, reorganizar endividamentos,
planejamento de aposentadoria, são situações que me
trazem satisfação e me tornam cada dia mais motivada”.
Motivação que a acompanha em todas as fases de
sua carreira, a gerente conta que sempre considera o
momento presente como o mais importante de sua vida
profissional. “Sempre me mantive motivada e com foco em
cada fase e cargo que exerci, processos que me trouxeram
até o cargo de gerente de agência no qual estou muito
feliz e realizada”.
Para Aline, o cooperativismo é um sistema que une
desenvolvimento econômico e bem-estar social. “O que
vem de encontro, exatamente, com a política do Sicoob
Credivale, que é proporcionar um relacionamento próximo
e consultivo, prestando serviços financeiros de qualidade,
com uma base sólida”. Ela acredita que Álvares Machado
tem muito a ganhar com a chegada do Sicoob Credivale,
que irá proporcionar uma experiência diferenciada ao
associado, com um atendimento de qualidade.
A gerente de atendimento da nova agência, Tereza Ayako
Kobayashi, começou a carreira atuando em instituições
financeiras em 1987, em Mirante do Paranapanema, sua
cidade natal. Foi transferida para Álvares Machado em
1988, onde permaneceu até 2017, quando se aposentou.
Em 2019, recebeu o convite para integrar a família
Sicoob Credivale. “Com passagens pelos mais diversos
cargos existentes dentro das instituições financeiras, todos
tiveram uma importância em minha trajetória profissional,
onde agregou até o cargo de Gerente de Atendimento”,
ressalta.
Segundo Tereza, o cooperativismo hoje é uma tendência
a nível mundial. “Com a abertura dessa nova agência na
cidade de Álvares Machado, pretendo atender aos anseios
Novembro/2019

de inovação, que é uma necessidade primordial”, explica.
Com uma história construída por 30 anos com
a cidade, a gerente de atendimento afirma que as
expectativas para a nova agência são as melhores possíveis.
“O Sicoob Credivale está de portas abertas para atender as
necessidades daqueles que veem o cooperativismo como
alternativa”, completa.
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Prestação
de contas

Assembleia Geral Ordinária
apresenta os resultados de 2018
O evento anual é uma oportunidade para os
cooperados acompanharem a prestação de contas e
tirarem suas dúvidas sobre os dados apresentados

Realizada no dia 26 de abril, no auditório da Matriz
do Sicoob Credivale, em Presidente Prudente, a Assembleia
Geral Ordinária (AGO) configura um dos momentos mais
importantes do ano para a cooperativa. Cooperados
puderam comparecer para discutirem e deliberarem sobre
as principais ordens do dia que foram as seguintes:
1ª Prestação de contas dos órgãos de administração
referente ao exercício findo de 2018; que foram aprovadas
sem ressalvas e por unanimidade de votos.
2ª Destinação das sobras apuradas, que no ano de
2018 totalizou R$ 11.779.319,79, que após as destinações
legais e estatutárias, ficou à disposição da A.G.O o valor
de, R$ 7.709.567,61, onde 60% foi destinado ao fundo
de reserva da cooperativa e 40% integralizados ao capital
social de cada associado, proporcionalmente as operações
realizadas com a Cooperativa.
3ª Eleição dos membros do Conselho Fiscal, na qual
foram eleitos os membros da Chapa Confiança para a
gestão 2019-2020. O Conselho eleito é composto pelos
membros efetivos: Srs. Armindo Daguano Pereira; Carlos
Marcelo Daniel Biancardi e, Fábio Buchalla; e, pelos
membros suplentes Srs. Arthur Ernest Lamers; Reginaldo
Aparecido Pereira e Walter Mirandola.
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Além da prestação de contas, a AGO também
proporciona a integração entre os associados e a
cooperativa, fortalecendo a proximidade entre ambos,
algo que é almejado por todo sistema de cooperativismo.
O médico cardiologista, nutrólogo e pecuarista, Sid Xavier
Rego, associado desde 2005 da agência de Presidente
Venceslau, conta que uma das principais vantagens em
fazer parte do Sicoob Credivale, é integrar um sistema
onde o cooperado também é ativo nas decisões “Porque
todos os cooperados é que formam a propriedade da
cooperativa.
E o resultado individual de cada cooperado, que gera
o coletivo da cooperativa”, ressalta. Para o associado, a
assembleia é um momento importante onde todos podem
comemorar os resultados. “O crescimento sólido vem
se dando nessa administração de forma contínua e sem
burocracia, o que é importante, onde qualquer cooperado
tem acesso ao gerente e a diretoria da cooperativa”.
De Três Lagoas, a advogada Ana Carolina Cotrim é
cooperada há dois anos, e acredita que esse momento
é de grande importância para os associados. “Aqui eu
tenho a oportunidade de perguntar a alguém, de obter
uma resposta de pronto. Hoje eu tive oportunidade de
conhecer pessoas que eu sei que estão cuidando de nós,
mas que eu nunca tinha visto”, explica.
Novembro/2019

ATUALMENTE, O SICOOB CREDIVALE POSSUI:

9.141

mil
COOPERADOS

10 AGÊNCIAS
9 MUNICÍPIOS
ATIVO TOTAL

R$ 299.9
milhões

DEPÓSITOS TOTAIS

R$ 212

milhões

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

R$ 166.8
milhões

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

R$ 60.7
milhões

Dados: Outubro/2019

SOBRAS
ACUMULADAS

R$ 10.5
milhões
Novembro/2019
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Aos nossos associados,
agradecemos de coração
por mais um ano de parceria,
amizade e conﬁança.
Temos orgulho de comemorar
mais um ano de bons resultados
e compartilhar os grandes valores
da vida com vocês.
Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

18 3928 0030
Rua Reverendo Coriolano, 2004
Presidente Prudente-SP

