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Senhor Presidente

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência para apre

ciação de seus ilustres Pares, o incluso Projeto de Lei nQ 007 /92, dis

pondo sobre autorizaçao para que a Prefeitura Municipal doe a Cooperativa de 

Economia e Credito Mutuo dos Servidores Municipais de São José dos Campos - 

CRESSEM, área de terreno integrante do Patrimônio Municipal.

Manifestou a CRESSEM perante esta Administração o interes 

se em implantar, nesta cidade em área de aproximadamente 2.085,53 m2 ( dois 

mil, oitenta e cinco metros quadrados e cinquenta e tris decímetros quadra

dos), sede própria, para melhor desenvolvimento dos serviços prestados.

A concretização da pretendida doação, vem de encontro a 

necessidade de instalações mais amplas e aos anseios dos Servidores Munici

pais associados, que terão através destas instalações, a possibilidade de 

usufruir de vários outros benefícios que a citada Cooperativa proporciona

ria, tais como a criação do Banco do Servidor Municipal com conta corrente, 

cheques, empréstimo subsidiados, etc.

Esclareço que o imóvel objeto da doação, é integrante do 

Patrimônio Publico Municipal, na classificação de bens disponíveis, por se 

tratar de área remanescente de desapropriação da antiga Avenida Fundo do Va 

le, atual Avenida Teotõnio Vilela, não constituindo área verde e nem Praça, 

melhor demonstrado na Planta de Levantamento Topográfico e Memorial Descri

tivo, apresentados pela Secretaria de Obras e Sistema Viários, que integram 

este Projeto de Lei.

Assim, ciente dos benefícios que a referida doação propi

ciará aos Servidores Municipais, solicito, na certeza da unanime receptivi-
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dade desta propositura pelos nobres Vereadores, por motivo de urgincia, que 

a matéria ora focada seja na sua tramitação submetida ao prazo a que alude o 

Artigo 74 da Lei Orgânica do Município.

Acompanham o presente Projeto de Lei os documentos perti
nentes à constituição da mencionada Cooperativa (Relatório de atividades, com 

posição da Diretoria, Ofíoio do Banco Central do Brasil autorizando funciona 

mento. Ficha de Inscrição do Estabelecimento no Ministério da Fazenda, Ata 

de Assembléia de Constituição e seu Estatuto).

Sendo na oportunidade o que se me apresenta, reitero a Vo^ 
sa Excelência protestos de estima e consideração.

PEDRO YVES 

Prefeito

Excelentíssimo Senhor 

CARLOS ALBERTO MACEDO BASTOS 

DD. Presidente da Cãmara Municipal de 

são José dos Campos

NESTA

apme/.



PROJETO DE LEI NQ 007/92 

DE 18 DE FEVEREIRO DE 1992

CÍKíRü ..•XSlCirftlS.J.C

APROVADO EM DISCUSSÃO ÚNICA

Presidente

Autoriza a Prefeitura Municipal a doar 
ã Cooperativa de Economia e Crédito Mú 

tuo dos Servidores Municipais de São 

José dos Campos - CRESSEM, gleba de 

terreno integrante do Patrimônio Muni

cipal .

A câmara Municipal de São José dos Campos aprova e eu 

sanciono e promulgo a seguinte lei:

Artigo IQ - Fica a Prefeitura Municipal de São José 

dos Campos autorizada a doar ã Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos 

Servidores Municipais de São José dos Campos - CRESSEM, uma gleba de terreno 

com 2.085,53 m2 (dois mil, oitenta e cinco metros quadrados e cinquenta e 

tris decimetros quadrados) de caráter dominial, abaixo descrita e caracteri

zada, a saber:

I - IMÓVEL - A gleba acima é composta de 10 (dez) áreas a saber:-

1. Área 79 - Vila Progresso

Mede 9,80 m (nove metros e oitenta centímetros) na frenta; por 10,00m 

(dez metros) nos fundos; e, de quem do lote olha para a rua, no lado 

direito 37,30 m (trinta e sete metros e trinta centímetros) e no lado 

esquerdo 37,00 m (trinta e sete metros), totalizando uma área aproxi

mada de 367,00 m2 (trezentos e sessenta e sete metros quadrados). Con 

fronta pela frente com a Rua Henrique Dias; pelos fundos com a área 

remanescente do antigo imóvel de nQ 978-F; pela direita com o antigo 

imóvel de nQ 994 e pela esquerda com o imóvel que se situa entre o 

imóvel em questão e o antigo imóvel de nQ 942.

2. Área 79 F

Mede 10,00 m (dez metros) confrontando com o antigo imóvel de nQ 978; 

5,56 m (cinco metros e cinquenta e seis centímetros), sendo prolonga-
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mento do lado direito da área remanescente do antigo imóvel de nQ 978, 

confrontando com a area remanescente do antigo imóvel de nQ 994-F; -

10,39 m (dez metros e trinta e nove centímetros) confrontando com a 

alça de acesso ao Viaduto Raquel Marcondes; e, 11,45 m (onze metros e 

quarenta e cinco centímetros), sendo prolongamento do lado esquerdo 

da área remanescente do antigo imóvel de nQ 978, confrontando com o 

antigo imóvel de nQ 942 e o imóvel situado entre o antigo imóvel de 

nQ 942 e o imóvel em questão, totalizando 82,69 m2 (oitenta e dois 

metros quadrados e sessenta e nove decímetros quadrados) de área.

3. Ãrea - 80

Mede 10,00 m (dez metros) de frente; com igual medida nos fundos; 

37,16 m (trinta e sete metros e dezesseis centimetros) no lado direi

to, de quem do lote olha para a rua e 37,30 m (trinta e sete metros e 
trinta centímetros) no lado esquerdo totalizando 374,50 m2 (trezentos 

e setenta e quatro metros quadrados e cinquenta decímetros quadrados) 

de área. Confronta pela frente com a Rua Henrique Dias; pelos fundos 

com a área remanescente do antigo imóvel de nQ 994F; pela direita com 

a área remanescente do antigo imóvel de nQ 998 e pela esquerda com o 

antigo imóvel de nQ 978.

4. Ãrea - 80 F

Mede 9,26 m (nove metros e vinte e seis centímetros), confrontando 

com a área remanescente do antigo imóvel de nQ 994; 9,80 m (nove me

tros e oitenta centimetros) confrontando com a alça de acesso ao Via

duto Raquel Marcondes e 5,56 m (cinco metros e cinquenta e seis centí^ 

metros), sendo prolongamento do lado esquerdo da área remanescente do 

antigo imóvel de nQ 994, confrontando com a área remanescente do anti^ 

go imóvel de nQ 978-F, totalizando um área de 25,22 m2 (vinte e cinco 

metros quadrados e vinte e dois decímetros quadrados).

5. Área 81

Mede 1,50 m (um metro e cinquenta centímetros) na frente; 10,53m (dez 

metros e cinquenta e três centímetros) nos fundos; 37,16 m (trinta e 

sete metros e dezesseis centimetros) na esquerda, de quem do lote olha 

para a rua, e na direita, segue por três segmentos, partindo-se da 

Rua Henrique Dias, segue numa distância de 18,45 m (dezoito metros e
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quarenta e cinco centímetros), dai deflete a esquerda e segue numa di^ 

tância de 8,50 m (oito metros e cinquenta centímetros), dai deflete ã 

direita e segue numa distância de 12,52 m (doze metros e cinquenta e 

dois centímetros), totalizando uma área de 182,07 m2 (cento e oitenta 

e dois metros quadrados e sete decimetros quadrados). Confronta pela 

frente com a Rua Henrique Dias, pelos fundos com a área do mesmo imó

vel, ocupada pela alça de acesso ao Viaduto Raquel Marcondes; pela dj^ 
reita com os antigos imóveis de nQs 1004 e 1010 e, pela esquerda com 

0 antigo imóvel de nQ 994.

6. Área 82

Mede 8,50 m (oito metros e cinquenta centímetros) na frente, com igual 

medida nos fundos; no lado direito, de quem do lote olha para a rua, 
18,95 m (dezoito metros e noventa e cinco centímetros) e no lado es

querdo 18,45 m (dezoito metros e quarenta e cinco centímetros) totali^ 

zando 160,39 m2 (cento e sessenta metros quadrados e trinta e nove de 

címetros quadrados). Confronta pela frente com a Rua Henrique Dias; pe 

los fundos e pela esquerda com o antigo imóvel de nQ 998 e pela direi^ 

ta com 0 antigo imóvel de nQ 1.010.

7. Área 83

Mede 10,00 m (dez metros) na frente; por 9,53 m (nove metros e cin

quenta e tris centímetros) nos fundos; 26,17 m (vinte e seis metros e 

dezessete centímetros) no lado direito, de quem do lote olha para a 

rua, e, 31,48 m (trinta e um metros e quarenta e oito centímetros) no 

lado esquerdo, totalizando 269,13 m2 (duzentos e sessenta e nove me

tros quadrados e treze decímetros quadrados) de área. Confronta pela 

frente com a Rua Henrique Dias; pelos fundos com a alça de acesso ao 

Viaduto Raquel Marcondes; pela direita com a área remanescente do an

tigo imóvel de nQ 1.020 e pela esquerda com o antigo imóvel de nQ 

1.004 e área remanescente do antigo imóvel de nQ 998.

8. Área 84

Mede 12,00 m (doze metros) na frente; 12,80 m (doze metros e oitenta 

centímetros) nos fundos; 19,73 m (dezenove metros e setenta e tris cen 

timetros) no lado direito, de quem do lote olha para a rua; 26,17 m 

(vinte e seis metros e dezessete centímetros) no lado esquerdo, tota-
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lizando 271,57 m2 (duzentos e setenta e um metros quadrados e cinquen 

ta e sete decimetros quadrados) de area. Confronta pela frente com a 

Rua Henrique Dias; pelos fundos com área do mesmo imóvel ocupada pela 

alça de acesso ao Viaduto Raquel Marcondes; pela direita com a área 

remanescente do antigo imóvel de nQ 1.034 e pela esquerda com área re 

manescente do antigo imóvel de nQ 1.010.

9. Área 85

Mede 12,00 m (doze metros) na frente; 13,10 m (treze metros e dez cen 

timetros) nos fundos; 14,11 m (quatorze metros e onze centimetros) no 

lado direito, de quem do lote olha para a rua, e, 19,73 m (dezenove me 

tros e setenta e tris centímetros) no lado esquerdo, totalizando 

202,92 m2 (duzentos e dois metros quadrados e noventa e dois decíme- 

tros quadrados) de área. Confronta pela frente com a Rua Henrique 

Dias; pelos fundos com área do mesmo imóvel, ocupada pela alça de ace^ 

so ao Viaduto Raquel Marcondes; pela direita com a área remanescente 

do antigo imóvel de nQ 1.040 e pela esquerda com a área remanescente 

do antigo imóvel de nQ 1.020.

10. Área 86

Mede 10,00 m (dez metros) na frente; 10,92 m (dez metros e noventa e 

dois centímetros) pelos fundos; 9,71 m (nove metros e setenta e um 

centímetros) no lado direito, de quem do lote olha para a rua, e 

14,11 m (quatorze metros e onze centímetros) no lado esquerdo, totali^ 

zando 119,08 m2 (cento e dezenove metros quadrados e oito decímetros 

quadrados) de área. Confronta pela frente com a Rua Henrique Dias; pe 

los fundos com a área do mesmo imóvel ocupada pela alça de acesso ao 

Viaduto Raquel Marcondes; pela direita com a area remanescente dos 

antigos imóveis de nQs 1046, 1054, 1056 e 1064, e pela esquerda com a 
área remanescente do antigo imóvel de nQ 1034.

Artigo 2Q - A gleba de terreno descrita no Artigo an

terior destina-se a futuras instalações do prédio da Cooperativa de Economia 

e Crédito Mútuo dos Servidores Municipais de São José dos Campos - CRESSEM.
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Artigo 3Q - Da escritura de doação deverão constar, 

obrigatoriamente, os encargos da donatária, o prazo de seu cumprimento, a 

destinação especifica do imóvel conforme consta do Artigo 2Q desta lei, bem 

como a sua inalienabilidade e impenhorabilidade e a cláusula de retrocessão.

Artigo 4Q - Nos casos de dissolução ou extinção da 

Cooperativa de Economia e Crédito MÚtuo dos Servidores Municipais de São Jo

sé dos Campos - CRESSEM, o imóvel doado com todas as suas benfeitorias e ace^ 

sões, de quaisquer naturezas, será incorporado ao Patrimônio Municipal, inde 

pendente de retenção ou do pagamento de ressarcimentos ou indenizações.

Artigo 5Q - As despesas que se originarem com os pro

jetos de construção e a lavratura da escritura de doação e bem assim as refe 

rentes ao registro no Cartório competente, correrão por conta da donatária.

Artigo 6Q - Ficam fazendo parte integrante desta lei 

os inclusos Memoriais Descritivos, Plantas e respectivos Laudos de Avaliação,

Artigo 7Q - Esta lei entrará em vigor na data de sua 

publiçaçao, revogadas as disposições em contrário

Prefeitura Municipal de Sao José dos Campos, 18 de

fevereiro de 1992.-

PEDRO\VVEí 

Prefeito

apme/,
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Câmara Municipal de 
São José dos Campos

ASSESSORIA JURÍDICA

Proc. 854/9(2, A u t o r i z a a l:' r e f e i t ü r a li u n i 
c i p a 1 a d o a r à C o o p e r a t ;l v a 
de Economia e Crédito liutu.o 
d D s S e r v i d o r e s li u n i c i p a i s d e 
São José dos Campos -• CRES-- 
SEli j a 1 eba de t er r eno in t e- 
grante do Patrimônio Munici
pal

Pretende o Executivo Municipalj com o pro
jeto de 1 e i e m e x a m e 3 obter :a u t or i c ã o 1 e g i s 1 a t i v a |:> a r a d o a r ã C o o - 
perativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Municipais de 
Sãü José d os Caitip os - CRESSEli :i uma g 1 eb a d e t er r en o c om 2 „ 'ò85 j 53 mf?. 
(d o i s III i 1 j o i t e n t a e c i n c o m e t r o s q u a d r a d o s ) d e c a r á t e r d o min i a 1 s 
para imp1 an t aç ão d e s ua sed e p r óp ria.

A alienação de bens do município é regulada 
p e 1 o Cap í t u 1 o VI d a I..e i 0r g an i c a d o liun i c í p i o (ar t s .. 151/159) que
estabeleceu para bens imóveisj a dependência de autorização legisla- 
t i V a ü d e p r é v i a a v a 1 i a c ã o e d e i n t e r e s s e |:> ú b 1 i c o j u s t i -f i c a d o „

A p r o p o s i t u r a e s t a r á e m c o n d ;i. c o e s ? s o b o 
a s p e c t o 1 e g a 1 ? d e s e r a |:> r e c i a d a p e 1 o E g r é g i o I"' 1 e n á r i o ;i d e s d g q u e s e - 
j aiíi remetidos pelo E.xecutivo os itieiiior iais descritivos? plantas e 
1 a u d o s d e a v a 1 i a c ã o m e n c i o n a d o s no a r t .. 9 s d a m e s m a c o m o F a z e n d o 
parte integrante da nova lei? que entretanto nao acompanharam o pro
jeto? deixando esta Assessor ia de apreciar a existência de "inte- 
r e s s s e p ú b 1 i c o j u s t i -l- i c: a d o" ? por s e r u iri e 1 e m e n t o a 11 a iii e n t e s u b j e t i - 
vo»

é o parecer? s . iii. j .

Campo-: 19 de -Fevereiro
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Em 20 de itarço de 1992.

OF. N9. 002930

Excelentíssimo Senhor.

Encontra-se em tramitaçao por esta Casa o 

Projeto de Lèi n9 032/92, processado sob o n9 0854/92, de autoria do 

Poder Executivo, que autoriza a Prefeitura Municipal a doar â Coope

rativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Municipais de São 

José dos Campos - CRESSEM - gleba de terreno integrante do Patrimo - 

nio Municipal.
A Comissão de Justiça e Defesa dos Direi

tos Humanos, em despacho preliminar, solicitou o retomo do referido 

projeto ao Poder Executivo para que sejam sanadas as irregularidades 

apontadas pela Assessoria Juridica, com a remessa de memoriais des

critivos, plantas e laudos de avaliação, que deixaram de acompanhar

o Projeto .
Assim sendo, vimos, pelo presente, encamã 

nhar a V.Exa. cópias do parecer da Assessoria Juridica e da Comissão 

de Justiça desta Casa de Leis, para ciência e providências cabíveis.

Sendo o que se apresenta para o momento , 

aproveitamos a oportunidade para renovar-lhe nossos protestos de con 

sideração e apreço.

Lencios.

Presidenta

re:eb( o original em:..àÚ.J
NOME
FuNr.Ão(/ 'ftc • (Xd/ma.
SETOR __A...

*anexos

Exmo.Sr.
DR. PEDRO YVES SIRÊO 

DD.Prefeito Municipal 

A/C A.T.L.
Palrfcio JuKÍlfeatotjelwk — Praça Afoflio P*m, Z9 — faaa 41-6S«« - CP. 23J
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MEMORIAL DESCRITIVO

De uma area de terra destinada a construção da sede da Coope 

rativa de Economia e Credito Mutuo dos Servidores Municipais
«V ^

de Sao Jose dos Campos "Gleba I3"«

01 -IMÓVEL:- Area de terra.

02 - PROPRIETÁRI0:- Dominio Publico Municipal

03 - SITUAÇÃQ:- 0 terreno esta situado na confluência da Rua

Henrique Dias com alça de acesso ao Viaduto' 

Raquel Marcondes e entre Gleba 12*

04 — LOCAL IZA ÇAO:- 0 terreno esta localizado na Rua Henrique

Dias.

05 - CARACTERÍSTICAS DO TERRENOVegetaçao rasteira, incli-

nado, sem benfeitorias.

06 -

,rv ?-1H "-í"'.

MED I DAS ^ CONFRONTAÇÕES:- A medição inicia-se no verti-

ce nsl84-PC, sendo que este
A

se encontra na confluência da alça de acesso do Viaduto 

Raquel Marcondes com Rua Henrique Dias,’ deste vertice 

n2l84-PC, segue com extensão de 77,8Sm (setenta e sete 

metros e oitenta e cinco centimetros), seguindo pelo a- 

Iinhamento da alça de acesso do Viaduto Raquel Marcon-' 

des ate o vertice n2286; neste, deflete a direita com 

extensão de 48,45m (quarenta e oito metros e quarenta e 

cinco centimetros), confrontando com a gleba I2, ate



•/•

07 -

#í^'

'ÍS

!' í
I.’

c'Wf
r ‘., ‘ viC

02

vertice na 22o; neste, deflete a direita numa extensão f 
de 73,80m (setenta e tres metros e oitenta centimetros), 

seguindo pelo alinhamento da Rua Henrique Dias ate o ver. 

tice nfil85-PT; neste, deflete a direita e segue em cur

va numa extensão de I2,93ni (doze metros e noventa e tres 

centimetros), confrontando com a confluência da Rua Hen

rique Dias com alça de acesso do Viaduto Raquel Marcon-' 

des ate o vertice inicial nalo4-PC, fechando assim o pe- 

rimetro.

^ ^ « r\
AREA;- 0 perimetro descrito perfaz uma area de 2085,53m2 

(dois mi I e oitenta e cinco metros quadrados e 

cinquenta e tres decimetros quadrados).

Secretaria de Obras e Sistema Viário, aos 05 de setembro 

de 1991.

S- ív - 
■■ ? í;

'yih'/
■

' ,1:^ ■

Mi:mi'r
■ ■' ' ■■ •• w i* ^ '»

\ír\v
^’jrV, -j.'-., í; ,-.., j g ■ I 1, .

Enga Jose Jackspn Vieira Pinto 

Secretario de Obras e Sistema Viário
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LAUDO DE ATUAL1ZAÇAO DE VALülüiS N9 ÜÜ8/AA-SOSV/9Z 

( Rcrorente ;io ExnedicMitc Interno n9 I49-DIM/91; I.mi- 

do de Avaliação de Imóvel n? 185/AA-SOSV/91, e Laudo 

de Avaliação de Imóvel n? 2()l/AA-SÜSV/91 j

01 VALOR DA AREA DE TERRENO EM OimJBRO/91 (V.A.T.):

V.A.T. = Crí 1.986.205,99 (hum milhão, novecentos e oitenta c seis mil, 

duzentos e cinco cruzeiros e noventa e nove centavos).

02. VALOR DA ÁREA DE TERRENO EM FEVERElRO/92 (V.A.T.):

V.A.T. = Crí 1.986.205,99 x 1,5052 x 1,2842 x 1,2548 =

Portanto V.A.T. = Crí 4.177.423,72 (quatro milhões, cento e setenta e

sete mil, ciuatrocentos e vinte e tres cruzeiros, e 

setenta e dois centavos).

TR novembro/91; 30,52í 

TR dezcmbro/91: 28,42;> 

TR janei ro/92: 25,48°f,

Secretaria de Obras e Sistema Viário, aos 05 de fevereiro de 1992,

Eng9 Paulo Brasilio Costa Cursino 

Assessor de Avaliações 

CREA N9 84.997/D : CRECl N9 33.203

Eng9 EduardCr Al i aíTO-ro^arros 

Scci'ctário do Obras e Sistema Viãi io

PBCC/lacrd,

■ -^,1

A
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LAUDO DE ATUALIZAÇAO DE VALORES N9 0O9/M-SOSV/92 

( líercrciitc ;ur ExnccliciUo interno n9 OID-DIM/Dl ; l-;m- 

clo de Avalinçno de Imóvel n9 1 HS/AA-.SOSV/91 , e l.niido 

de Avnlincno de liiiovel n9 J/AA-SOSV/DI )

Ql. VALOR DA AREA DE TLldTiNO EM OU'l'UBRO/91 (V.A.T.):

V.A.T. = Cr$ 8.995.454,64 (oito milhões, novecentos e noventa e cinco 

mil, nuatròcentos e cinquenta e quatro cruzeiros, e sessenta 

e quatro centavos)

02. VA1.0R DA AREA DE TERRENO EM FEVERElRO/92 (V.A.T.) :

V.A.T. = Cr$ 8.995.454,64 x 1,3052 x 1,2842 x 1,2548 =

Portanto V.A.T. Cr$ 18.919.399,98 (dezoito miIhões, novecentos c. 

dezenove mil, trezentos e noventa e nove cruzeiros 

e noventa e oito centavos).

IR novembro/91: 30,52

TR dezembro/91; 28,42

TO janeiro/92: 25,48

Secretaria de Obras e Sistema Viário, aos 05 de fevereiro de 1992

Eng9 Paulo Brasilio Costa Cursino 

Assessor de Avaliações 

CREA N9 84.997/D : CRECl N9 33.203

9
Eng9 Eduardo Al rrmtEFa-^Vii-ros 

Secretario de Obras e Sistema Viário

PBCC/lacrd..



LAUDO DL ATUAIU ZAÇAü DL VALÜRLS N? OIO/M-SOSV/DZ 

( l^crcrcnto ao Lxpeclicntc Interno n? 1/I9-DIM/91 ; Lau
do ele Av^•lliaç<ão ele Imovcl n9 18S/AA-Sr)SV/91 , c l,;iiulo 

ele Avaliae;ão ele Imóvel n'-' L()3/AA-SOSV791 I

01. VALOR DA AREA DL TLRRENO LM OU,lUBRO/91 (V.A.T.):

V.A.T. = Cr$ 605.782,02 (seiscentos e cinco mil, setecentos e oitenta 

e dois cruzeiros e dois centavos).

02. VALOR DA AREA DE TERRENO EM FEVEREIRO/92 (V.A.T.):

V.A.T. = Cr$ 605.782,02 x 1,3052 x 1,2842 x 1,2548 =

Portanto V.A.T. = Crí 1.274.091,50 (hum milhão, duzentos e setenta e
quatro mil, e noventa e um cruzeiros e cine|uenta 

cen leivos) .

TR novembro/91: 30,52';,
■ TR dezembro/91; 28,42°à
TR Janciro/92: 25,48°ô

Secretaria de Obras e Sistema Viário, aos 05 de fevereiro de 1992.

Eng9 Paulo Brasilio Costa Cursino 

Assessor de Avaliações 

CREA N9 84.997/D : CRLCJ N9 33.203

Eng9 Eduardo A1 í rros
Secretário de Obras e Sistema Viário

PBCC/Iacrd..



LAUDO DE ATUALIZAÇÃO DE VALORES N9 01 l/A/\-SOSV/92 

( Referente ao Exnediente Interno n9 149-D1M/91; l.au- 

clo (.Ic Avaliação dc liiiovol n9 1RS/AA-SOSV/91 , o LaiKl(’i 
de Avaliação de Imóvel n'-’ díil/AA-SOSV/01 )

01. VALOR DA AREA DE TERRENO EM OimJBRO/91 (V.A.T.):

V.A.T. = Cr$ 4.373.304,21 (quatro milhões, trezentos e setenta e tres 

mil, trezentos e quatro cruzeiros e vinte e um centavos ).

02. VALOR DA ÁREA DE TERRENO EM FEVEREIRO/92 (V.A.T.);

V.A.T. = Crí 4.373.304,21 x 1,3052 x 1,2842 x 1,2548

Portanto V.A.T. = Crí 9.198.011,09 (nove milhões, cento e noventa eoi

to mil e onze cruzeiros e nove centavos).

TR novembro/91: 30,52% 

TR dezembro/91: 28,42% 

TR ianc iro/92: 25,48%

Secretaria de Obras e Sistema Viário, aos 05 de fevereiro de 1992,

Eng9 Paulo Brasilio Costa Cursino 

Assessor de Avaliações 

CREA N9 84.997/1) : CRECl N9 33.203

Eng9 Eduardo Al i;Tmt4;«^)arros 

Secretario de Obras e Sistema Viário

PBCC/lacrd.,



LAUDO DB ATUAL 1ZAÇAO ÜB VAI.ÜRBS N9 012/AA-SÜSV/92 

( Referente ao Lxpediente Interno n9 1 TJ-DlM/91; Lau

do de Avaliaç<ão de lindvel n9 IRS/AA-SOSV'/!) I , e Laudo 

de Avaiiapãü de Imóvel n9 2()f)/AA-SÜSV/tJ 1 )

01. VAI.ÜR DA ÁREA DB TBRRBNO BM OU'lUBRO/91 (V.A.T.):

V.A.T. = Crí 3.852.552,65 (tres milhões, oitocentos e cinquenta e dois 

mil, quinhentos e cinquenta e dois cruzeiros e sessenta e 

cinco centavos).

02. VAI.0R DA AREA DE TERRENO EM FEVEREIRO/92 (V.A.T.) : 

V.A.T. = Cr$ 3.852.552,65 x 1,3052 x 1,2842 x 1,2548

Portanto V.A.T. = Crí 8.102.757,16 (oito milhões, cento eclois mil, se

tecentos e cinquenta e sete cruzeiros e dezesseis cen

tavos).

TR novembro/91: 30,52°é

TR .dezembro/91: 28,421

TR janeiro/92: 25,4806

Secretaria de Obras e Sistema Viário, aos 05 de fevereiro de 1092,

Eng9 Paulo Brasilio Costa Cursino 

Assessor de Avaliaqões 

CRBA N9 84.997/D ; CRBCU N9 33.203

Eng9 Eduardo Al ilTrKtw^tíarros 

Secretário de Obras e Sistema Viário

'BCC/LacrrI-..
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IJVUlX) DLi ATlJAJJZAÇAü ÜE VALORJAS N9 013/AA-SÜS\’/R-'

( Itofcrcntc ao Expediente Interno n9 149-l)IM/dl; Lau
do (.le Avaliação dt' limu'('l n9 I RS/AA-SOÍiV/!'I , o E.iiido 

de Avaliação de Imóvel n9 dEP/AA-SOSV/i) 1 )

01. VALOR DA ARLA DL TLRRÜ.NÜ LM ÜU'1UBRÜ/9J (V.A.T.j;

V.A.T. = Cr$ 6.464.477,19 (seis milhões, quatrocentos e sessenta c c|ua- 
tro mil, quatrocentos e setenta e sete cruzeiros e dezenove

centavos)

02. VALOR DA AREA DE TERRENO EM LEVEREIRO/92 (V.A.T.):

V.A.T. = Cr!1; 6.464.477,19 x 1,3052 x 1,2842 x 1,2548 =

Hortanto V.A.T. = Crí 13.596.203,25 (treze miIhões, quinhentos e no

venta e seis mil, duzentos e tres cruzeiros, e vin 

te e tres centavos).

TR novembro/91: 

TR dczcmbro/9i: 

TR janeiro/92:

30,521 

28,42°& 

25,480ê

Secretaria de Obras e Sistema Viãrio, aos 05 de fevereiro de 1992,

Eng9 Paulo Brasilio Costa Cursino 

Assessor de Avaliações 

CREA N9 84.997/D : CRljíll N9 33.203

Eng9 Eduardo AirtmdxoABarros 

Secretario de Obras e Sistema Viãrio

Pioyiacrd. .



IjAÜI)0 Dl; A'nJMJZA(;AO 1)1; VALOlíIiS N9 015/AA-SOSV7l.)2 

( Referente ao Kxnediente Interno n? 149-D1M/91; Lau

do de Aval iae;<ão de Iniovcl n9 18S/AA-SOSV/91 ; c l^audo 

de Avaliação tic liiuível nv 2()8/AA-SOSV/91 )

01. VALOR UA ARHA üH TLRRLNÜ LM ÜU'llJBRO/91 (V.A.T.J :

V.A.T. = Cr$ 4.874.119,24 (quatro milhões- oitocentos e setenta e quatro 

mil, cento e dezenove cruzeiros e vinte e quatro centavos).

02. VALOR DA AREA DE TERRENO EM FEVERElRO/92 (V.A.T.):

V.A.T. = Cr$ 4.874.119,24 x 1,3052 x 1,2842 x 1,2548 =

Portanto V.A.T. = Cr.1: 10.251.334,16 (dez milhões, duzentos e cinquenta

c imi mil, trezentos c trinta e c|uatro cruzeiros e 

dezesseis centavos).

TR novembro/91: 30,5 2 °ô 

TR dezernbro/91: 28,421 

TR janeiro/92: 25,480ô

Secretaria de Obras e Sistema Viãrio, aos 05 dc fcverciia) de 1992.

Eng9 Paulo Brasilio Costa Cursino 

Assessor de Avaliações 

CREA N9 84.997/D : CRECI N9 33.203

Eng9 Eduardo AliancTrcr^Barros 

Secretario de Obras e Sistema Viário

PBCC/lacrd,



LAUDO DB ATUALIZAÇAÜ UB VALÜRBS N9 Ül4/A/\-SÜS\792 

( Referente ao Bxpcdientc Interno n9 149-DIM/91; I,au- 

,clo do Avaliação do liiidvol n9 I S.r>/AA-SnSV'/91 , o Laudo 

dc Avaliação dc Imóvel n9 2()7/AA-SÜSV/91 )

01. VAI,OR UA ARBA DB TT,RRBN0 BM OlTUBRO/91 (V.A.T.):

V.A.T. = Cr$ 6.523.985,76 (seis milhões, (luinhentos e vinte e trcs mil, 

oitenta e cinco cruzeiros, e setenta e seis centavos).

02. VALOR DA AREA DE TERRENO EM BEVERElRO/92 (V.A.T.);

V.A.T. = Cr$ 6.523.085,76 x 1,3052 x 1,2842 x 1,2548 =

Portanto V.A.T. = Crí 13.719.469,83 (treze milliões, setecentos e deze

nove mil, quatrocentos e sessenta e nove cruzeiros, 

e oitenta c trcs centavos).

TR novembro/91: 

TR dezembro/91: 

TR janeiro/92:

30,52 % 

28,429o 

25,481

Secretaria de Obras e Sistema Viário, aos 05 de fevereiro de 1992,

Eng9 Paulo Brasilio Costa Cursino 

Assessor de Avaliações 

CREA N9 84.997/D : CREGT N9 33.203

Eng9 Eduardo Al iancltTr-T5arros 

Secretário de Obras e Sistema Viário

PBCC/lacrd..



I)i; ATUAMZAÇAO Dl; VAI,OUi:S N9 01 ('/M-SOSV/UZ 

( Referente ;io lixnedienle Intenm ti? I T.)-l)iM/UI ; Ixm- 

do de Avnlincão de Iniovel n9 1 RS/AA-SOSV/d 1 , e l.;mdo 

de Ava I i ;ic;i() de liiiuvel ii9 d()ld/AA-t OSV/'d 1 j

01. VALOR DA AREA DE TERRLiNO EM ÜimiBRO/91 (V.A.T.J:

V.A.T. = Cr$ 2.860.290,36 (dois milhões, oitocentos c sessenta mil. chizen- 

tos e noventa cruzeiros e trinta e seis centavos) .

02. VALOR DA AREA DE TERRENO EM FEVERElRO/92 (LLA.T.) ;

V.A.T. = Cr$ 2.860.290,.36 x 1,.3052 x 1,2842 x 1,2548 =

Portanto V.A.T. = Crí 6.015.813,49 (seis milhões, e quinze mil, oitocen

tos e treze cruzeiros e quarenta e nove centavos).

TR novembro/91: 30,521

TR dezembro/91: 28,420ô

TR janciro/92: 25,480ê

Secretaria de Obras e Sistema Viãrio, aos 05 de fevereiro de 1992.

Eng? Paulo Brasilio Costa Cursino 

Assessor de Avaliações 

CREA N9 84.997/D : CRECl N9 33.203

Eng9 Eduardo Aliandronarros 

Secretario de Obras c Sistema \'iario

PBCC/lacrd..



LAUDO DL ATUALIZAÇÃO DL VALORLS N9 017/AA-SOSV/92 

( Rerercnte ao líxpcdicntc Interno n? Ml.)-DIM/91 ; Lau

do de Avaliação do Imóvel n9 1HS/AA-SOSVVD1 , e l,audo 

dc Avaliação de iinoveJ n9 27()/AA-SOSV/9J )

01. VAI;0R DA AREA DE TERRENO EM OUIllBRO/91 (V.A.T.):

V.A.T. = Cr$ 743.656,27 (setecentos e c[uarenta e ti-es mil, seiscentos c. 

cinquenta e seis cruzeiros e vinte e sete centavos).

02. VALOR DA ÁREA DE TERRENO EM FEVLRElRO/92 (V.A.T.): 

V.A.T. = Cr$ 743.656,27 x 1,3052 x 1,2842 x 1,2548 

Portanto V.A.T. Cr$ 1.564.071,08 (hum milhão, quinhentos e sessenta e 

quatro mil, e setenta e um cruzeiros e oito centavos)

TR noyembro/91: 

TR dezembro/91: 

TR janeiro/92:

30,521 

28,429o 

25,481

Secretaria de Obras e Sistema Viário, aos 05 de fevereiro de 1992.

Eng9 Paulo Brasilio Costa Cursino 

Assessor de Avaliações 

CREA N9 84.997/D : CRECl N9 33.203

Secretário dc Obras c Sistema Viário

PBCC/lacrd.

<

J



•i

Soo Jose ».los Coinpos, 31 <.10 Jullio de 1^91
Coop«ritlv« d* CconomU 
• Crédito Mútuo doa Serv. 
Munlclpilt d« SJCtmpoé

I I nio . Sr.

Dr. Sidney Carlos de Andrade

Patriinonio Imobiliário

Prezado Senhor,

/ .T
■ v 'i

Segundo solicitação de V.So. quanto *.» inlormoçoes e doeu 

mentaçao da CRESSEM, temos o inloriiior o segui tile:

- Data da Constituiçao: 25 de Julho de I9ò4
✓

•- Numero do Associados: 3.300

- Pessoos atet>di das ao mes: 600 pessoas

- Modo de Fune i onamento:

- Sala de Atend1men!o aos associados no andar terreo do Paço Municipal
*

com 5 Funcionarios;

_ - Sala Administrativa c de Inlormatica río 6® aiula*’ com 4 Func i onar i os;

r Postos Regionais: Regional Sul, Norte c Leste com 01 lunciotuirio c ii 

do;

- Representações para iniormaçoes e at eiul i iiu-nto: em Eugênio ile Melo, 

Soo Francisco Xavier, Cornara Municipiil e FLINOIIAS.

- Diretoria Atual:

Conselho de Aditi i n i s t r açao

-Jorge Cursino dos Santos - Secretario da Fazenda;

- Jose Roberto Pereira Roí-lrigues - Auditor;

-Cledi naKlo Costa Cavalcante - Diretor de Departamento;

- Edtüilson Rernartlitio Poro i ra - Ailm i n i s t r odor ile Rt-gional;

- Joao Fr iggi Neto - Diretor tie Depar tamento;



/■

CRESSEM
Coopofttlv* d* Tconomlt 
• Crédito Mütuo dot Sorv. 
M<jnlc(p«i« d* SJCampoi

D i reí:ot’io Exccut ivti:

Jorge C|4rsino dos Sontos - Presidente 

José Roberto Pereira Rodrigues - Tesoureiro 

Cledinoldo Costa Cov^alcante - Secrotar’io

L.
Conse I lio F i SC a 1

Benedito Rodrigues Matias - Presidente 

Celio Joao ManFredini - Secretario 

Paulo Sérgio Alciprete - Membro Eletivo 

Joao Batista de Castro - Suplente 

Romualdo Pereira de Castro - Suplente 

Paulo Henrique B. Tiburcio - Suplente

Atividades oin Geral:

I- Capitalização de quotas partes dos associados, proporcionando aos mes 

nios uma Poupança com uma correção de Juros semestral;

V 2- Empréstimos subsidiados aos mesmos, com juros atuais de 5 oli (V/u;

3- Fundo de Financiamento de Material Escolar, através de convênio com o 

FAE;

4- Fundo de F i nane i amen ( o Ilabilaçao, através de um Kii "CesI a Riieica ile 

.Material de Construção";

5- Implantaçao de um convênio com Nossti Caixa Nosso Brinco, piira Ciul^rne 

ta de Poupança ProgramaveI;

■Atenciosomente

JOSÉ R t RAnTO

D Iretor- ure

GUES

SSEM

•j
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BANCO CENTRAL DO BRASIL
DIORB/SECAP.F-84/614 Brasília(DF), 07 de dezembro de 1984
Pt. 0070230/84

Do; Departamento de Organização e 
Autorizações Bancárias - DEORB

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES 
MUNICIPAIS DE SAO JOSÊ DOS CAMPOS LTDA. - "Em Constituição* 
Rua José de Alencar, 123 - Paço Municipal 
12.200 - são José dos Campos(SP)

Comunicamos que este Banco Central, por despacho de 

04.12.84, concedeu autorização para o funcionamento dessa Cooperati 

va, por prazo indeterminado, aprovou seus estatutos sociais e homo

logou a investidura dos eleitos na assembléia de constituição de 

25.07.84, re-ratifiçada pela de 03.10.84, abaixo indicados:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO - com mandato até a A.G.O. de 1986

Jorge Cursino dos Santos 
Teruo Nomura -
José Roberto Pereira Rodrigues - 
Rodolfo Fumio Narazzaki -
Nazira Arbache -

Presidente
Tesoureiro
Secretário
Conselheiro
idem

CONSELHO FISCAL - com mandato até a A.G.O. de 1986

Cledinaldo Costa Cavalcante 
Flávio Donizetti Orbolato 
Sidnei José dos Santos 
Cláudio Antônio Januário 
Miguel Liberato 
Manoel Antônio Ramos

Efetivo
idem
idem
Suplente
idem
idem

2. Outrossim, solicitamos o obséquio de nos informar o

número do CGC dessa Sociedade, tão logo obtido.

Atençiosamente

o;oA^JlZACA'
'((•nlhttao ãciicártt.

AUTOÍIZACÔES BaNCÍZIAS

' • VIoiro ia Silve

lera/.

• ^

i

1

1

I

'•í

iO'ioum
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BANCO CENTRAL DO BRASIL
DEORB/DIORB Certificado de Autorização

EMITIDO FM FAVOR DE

Cooperativa de economia e crédito mOtuo dos servidores muni
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ATA DE ASSEMBLEIA DE CONSTITUIÇÃO DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MOTUO 

SERVIDORES MUNICIPAIS DE SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA - CRESSEM

DOS

Aos vinte e cinco dias do mes de julho do ano de mil novecentos e oitenta e quatro, 

às 10:30 horas, na Prefeitura Municipal de São José dos Campos, sito a Rua José de 

Alencar n? 123, nesta cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, reuniram-- 

se de livre e espontânea vontade, com o fito de constituir uma Sociedade Cooperativa, 

nos termos da lei em vigor e resoluções do Banco Central, as seguintes pessoas: 

Benedito Aparecido Alves de Moura, brasileiro, 39 anos, casado, servidor municipal , 

CIC n? 208.123.458.00, residente e domiciliado a Rua Letônia nÇ 322, São Jose dos - 

Campos - Estado de São Paulo.

Geraldo Gildo Bayer, brasileiro, 34 anos, casado, servidor municipal, CIC n9

617.955.428-53, residente e domiciliado a Rua 27, n9 1223, Jardim Morumbi - São José 

“dos Campos - Estado de São Paulo.

'Dimas Antonio Marchetti, brasileiro, 25 anos, solteiro, servidor municipal, CIC n9 

928.965.378-72, residente e domiciliado a Rua Belém n9 42, Vila Terezinha, São José 

dos Campos - Estado de São Paulo.

Nazira Arbache, brasileira, 31 anos, solteira, servidora municipal, CIC n9 548.016.. 

488-00, residente e domiciliada a Av. Castelo Branco n9 36 - Centro, São José dos 

Campos - Estado de São Paulo.

Antonio Carlos Dellias, brasileiro, 39 anos, casado, servidor municipal, residente e 

domiciliado ã Rua Maestro EgTdio Pinto n9 158 - apartamento 807, São Dimas - São Jo

sé dos Campos - Estado de São Paulo, CIC n9 074.257.678-72.

Benedito Antonio Teodoro Maia, brasileiro, 34- anos, casado, servidor municipal, CIC 

n9 404.335.368-53, residente e domiciliado ã Av. Rui Barbosa n9 688 - apartamento - 

312, Santana, São José dos Campos - Estado de São Paulo.

Cláudio Antonio Januário, brasileiro, 36 anos, servidor municipal, CIC n9 032.654... 

048-20, residente e domiciliado a Rua Capitão Roberto Ferreira Maldos n9 283, Centro, 

São José dos Campos - Estado de São Paulo, solteiro.

Domingos Eduardo Rios, brasileiro, 27 anos, solteiro, servidor municipal, CIC n9 831. 

421.268-72, residente e domiciliado à Av. TTvoli n9 550 - apartamento 66, Vila Betã- 

nia, São José dos Campos - Estado de São Paulo.

Tadeu Brandão Bittencourt, brasileiro, 32 anos, solteiro, servidor municipal, CIC 

n9 740.148.898-15, residente e domiciliado ã Rua Santa Elza n9 240, Vila Adyana, São 

José dos Campos - Estado de São Paulo.

Miguel Liberato, brasileiro, 36 anos, desq. , servidor municipal, CIC n9 053.219.808- 

53, residente e domiciliado a Rua Coronel João Cursino n9 210, apartamento 84, cen

tro, São José dos Campos - Estado de São Paulo.

Paulo Rogério Martins Toledo, brasileiro, 26 anos, casado, servidor municipal, CIC 

n9 005.313.368-40, residente e domiciliado ã Rua Fernão Dias n9 160, Jardim Nova Amé 

rica, São José dos Campos - Estado de São Paulo.
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'Sidnei José dos Santos, brasileiro, 39 anos, casado, servidor municipal, CIC n9 302. 

314.188-68, residente e domiciliado a Rua Professor Olicério Rodrigues n9 151, Jar

dim América, São José dos Campos - Estado de São Paulo.

Maria Gizelda da Silva Araújo, brasileira, 42 anos, casada, servidor municipal, CIC 

n9 338.630.328-53, residente e domiciliada a Rua Padre Rodolfo n9 343, Vila Ema , 

São José dos Campos - Estado de São Paulo.

Pedro Ribeiro Filho, brasileiro, 30 anos, solteiro, servidor municipal, CIC n9 026. 

220.138-09, residente e domiciliado ã Rua Major Antonio Domingues n9 113, Centro , 

São José dos Campos - Estado de São Paulo.

João Pinto Checchia, brasileiro, 57 anos, casado, servidor municipal, CIC n9 037... 

923.408-44, residente e domiciliado ã Avenida Francisco José Longo n9 633 - aparta

mento 21, São Dimas, São José dos Campos - Estado de São Paulo.

Sidnei Gonçalves Paes, brasileiro, 40 anos, casado, servidor municipal, CIC n9 172. 

844.658-91, residente e domiciliado ã Av. Ademar de Barros n9 510, apartamento 1102, 

Vila Adyana, São José dos Campos - Estado de São Paulo.

Rodolfo Fumio Narazzaki, brasileiro, 44 anos, casado, servidor municipal, CIC n9 

032.237.958-04, residente e domiciliado ã Rua Coronel Madeira n9 68 - apartamento - 

71, Centro, São José dos Campos - Estado de São Paulo.

Nilza Maria Fornari, brasileira, 35 anos, solteira, servidora municipal, CIC n9 602. 

613.238-49, residente e domiciliada ã Rua Machado Sidnei' n9 160, apartamento 303 , 

Centro, São José dos Campos - Estado de São Paulo.

Waldery Teixeira, brasileiro, 30 anos, casado, servidor municipal, CIC n9 144.755.. 

028-53, residente é domiciliado ã Rua Santa Elza n9 240, apartamento 23, Vila Adya

na, São José dos Campos - Estado de São Paulo.

Manoel Antonio Ramos, brasileiro, 48 anos, casado, servidor municipal, CIC n9 194.. 

551.198-20, residente e domiciliado ã Rua Agostinho Benedetti n9 242, Vila IndustrJ_ 

al, São José dos Campos - Estado de São Paulo.

Teruo Nomura, brasileiro, 36 anos, casado, servidor municipal, CIC n9 000.630.558— 

05, residente e domiciliado ã Rua Casemiro de Abreu n9 103, Jardim Maringá, São Jo

sé dos Campos .- Estado de São Paulo.

José Roberto Pereira Rodrigues, brasileiro, 38 anos, casado, servidor municipal, - 

CIC n9 404.276.768-00, residente e domiciliado a Rua Cocanha n9 319, Cidade Jardim, 

São José dos Campos - Estado de São Paulo.

Flãvio Donizetti Orbolato, brasileiro, 27 anos, casado, servidor municipal, CIC nÇ 

005.342.598-71, residente e domiciliado ã Rua Divinõpolis n9 107, Bosque dos Euca

liptos, São José dos Campos - Estado de São Paulo.

Cledinaldo Costa Cavalcante, brasileiro, 35 anos, casado, servidor municipal, CIC 

n9 269.012.938-87, residente e domiciliado ã Rua Paulo Forest W. Silva n9 41, Vila 

Tatetuba, São José dos Campos - Estado de São Paulo.

Jorge Cursino dos Santos, brasileiro, 43 anos, casado, servidor municipal, CIC n9 

037.572.008-10, residente e domiciliado ã Rua Teopompo de Vasconcelos n9 36, aparta



mento 1301, Vila Adyana, São Jose dos Campos - Estado de São Paulo.

Hélio Augusto dos Souza, brasileiro, 36 anos, casado, servidor municipal, CIC n9 

405.851.158-34, residente e domiciliado ã Estrada Velha Rio-São Paulo n9 153, Jar

dim Renata, São José dos Campos - Estado de São Paulo.

Nelson Borges Moreira, brasileiro, 41 anos, casado, servidor municipal, CIC n9 074. 

566.708-20, residente e domiciliado ã Rua Manoel Borba Gato n9 158, Esplanada, São 

José dos Campos - Estado de São Paulo. Foi aclamado para presidir a Assembléia o 

senhor Nelson Borges Moreira, que, aceitando a incumbência, convidou a mim, José Ro 

berto Pereira Rodrigues, para secretariar os trabalhos, ficando assim, composta a 

mesa. A seguir, o senhor Presidente declarou que a finalidade da Assembléia é a de 

constituir uma cooperativa de economia e credito mútuo, para o que determinou fosse 

procedida a leitura, artigo por artigo, do Estatuto Social. Terminada a leitura, o 

projeto do Estatuto foi submetido ã votação, sendo aprovado por unanimidade de vo

tos e assinado por todos aqueles cujos nomes constam do corpo presente da ata, va

lendo tal decisão como demonstração da vontade livre de cada um de constituir a so

ciedade. Posto isso, foi preenchida a lista nominativa dos associados, subscrevendo 

cada um 1.000 quotas no valor de Cr$ 1,00 (hum cruzeiro) cada, verificou-se que o 

capital inicial da Cooperativa é de Cr$ 27.000,00 (vinte e sete mil cruzeiros), di

vidido em 27.000 quotas partes. 100% da subscrição ora efetuada foi realizada no 

ato, devendo ser reçolhida ao Banco Central do Brasil, dentro do prazo de 5 (cinco) 

dias, de conformidade com as disposições legais em vigor. Em prosseguimento, reali- 

zou-se a eleição para provimento dos cargos sociais, verificando-se o seguinte re

sultado: Para o Conselho de Administração, com mandato de 02 anos (até a Assembléia 

Geral Ordinária de 1986), 19 Jorge Cursino dos Santos, brasileiro, 43 anos, casado, 

servidor municipal, CIC nÇ 037.572.008-10, residente ã Rua Teopompo de Vasconcelos, 

n9 36, apto 1301, na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo; 29 José Ro 

berto Pereira Rodrigues, brasileiro, 38 anos, casado, servidor municipal, CIC n9 

404.276.768-00, residente ã Rua Cocanha n9 319, na cidade de São José dos Campos , 

Estado de São Paulo; 39 Teruo Nomura, brasileiro, 36 anos, casado, servidor munici

pal, CIC n9 000.630.558-05, residente ã Rua Casemiro de Abreu nÇ 103, na cidade de 

São José dos Campos, Estado de São Paulo; 49 Rodolfo Fumio Narazzaki, brasileiro , 

44 anos, casado, servidor municipal, CIC n9 032.237.958-04. residente ã Rua Coronel 

Madeira n9 68, apto 71, na cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo; 59 

Nazira Arbache, brasileira, 31 anos, solteira, servidor municipal, CIC n9 548.016.. 

488-00, residente ã Avenida Castelo Branco n9 36, na cidade de São José dos Campos, 

Estado de São Paulo. Para o Conselho Fiscal com mandato de (hum) ano até a Assem

bléia Geral Ordinária de 1985: membros efetivos: 19 - Cledinaldo Costa Cavalcante , 

brasileiro, 35 anos, casado, servidor municipal, CIC n9 269.012.938-87, residente ã 

Rua Paulo Forest W Silva n9 41, na cidade de São José dos Camoos, Estado de São Pau 

lo, 29 - Flãvio Donizetti Orbolato, brasileiro, 27 anos, casado, servidor municipal, 

CIC n9 005.342.598-71, residente ã Rua Divinõpolis n9 107, na cidade de São José 

dos Campos - Estado de São Paulo; 39 - Sidnei José dos Santos, brasileiro, 39 anos,
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.casado, servidor municipal, CIC n9 302.314.188-68, residente à Rua Professor Glicé- 

rio Rodrigues n9 51, na cidade de São José dos Campos - Estado de São Paulo; suplen 

tes: 19- Clãudio Antonio Januário, brasileiro, 36 anos, solteiro, servidor munici-- 

pal, CIC n9 032.654.048-20, residente ã Rua Capitão Roberto Ferreira Maldos n9 283, 

na cidade de São José dos Campos - Estado de São Paulo; 29- Miguel Liberato, brasi

leiro, 36 anos, casado, servidor municipal, CIC n9 053.219.808-53, residente ã Rua 

Coronel João Cursino n9 210 - apto 84, na cidade de São José dos Campos- Estado de 

São Paulo; 39- Manoel Antonio Ramos, brasileiro, 48 anos, casado, servidor municipal, 

CIC n9 194.551.198-20, residente ã Rua Agostinho Benedetti n9 242, na cidade de São 

José dos Campos - Estado de São Paulo. Proclamados os eleitos, foram interrompidos 1 

os trabalhos para que o Conselho de Administração, nos termos do Estatuto Social - 

aprovado, designasse, entre os seus componentes, o Presidente, o Tesoureiro e o Se

cretário, recaindo a escolha nos seguintes nomes: para Presidente: Jorge Cursino - 

dos Santos; para Tesoureiro; Teruo Nomura, e para Secretário; José Roberto Pereira' 

Rodrigues. Os eleitos foram cientificados de que sÕ tomarão posse após a autorização 

do Banco Central do Brasil. 0 sr. Presidente declarou constituída a Cooperativa de 

Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Municipais de São José dos Campos Ltda 

CRESSEM, com sede na Rua Jose de Alencar n9 123, na cidade de Sao Jose dos Campos - 

Estado de São Paulo, acrescentando que a Cooperativa recém formada tem o objetivo - 

de proporcionar credito e moeda aos seus associados, por meio da mutual idade e da 

economia e que se regerá pelo Estatuto aprovado nesta data e pelas disposições bai

xadas pelo orgão encarregado da fiscalização. A Assembléia aprovou a seguir a filia 

Ção à Federação Leste - Meridional das Cooperativas de Economia e Crédito Mútuo. A 

Assembléia aprovou também, por unanimidade, a inclusão, nesta Ata, dos nomes do ór

gãos municipais e administrativos diretamente responsáveis pela fundação da Coopera 

tiva de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Municipais de São José dos Campos Ltda, 

e que, contribuiram decisivamente, através de uma Comissão de Estudos, para que 

em um curto espaço de tempo. Tal evento se realizasse, a saber: Associação dos Ser

vidores Municipais - ASSEM, Secretaria de Administração, Secretaria de Finanças, As 

sessoria para o Desenvolvimento Social e o Exmo. Prefeito Municipal através da Por

taria n9 053/84 de 02 de maio de 1984. Aprovou-se a seguir a cobrança de uma contri 

buição para funcionamento desta mesma Cooperativa, a ser paga por todos os associa

dos no valor inicial de Cr$ 200,00 (duzentos cruzeiros), ajustãvel de acordo com as 

necessidades da Cooperativa. Nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente deu por 

encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, que, lida e considerada conforme.

vai assinada pelos associados fundadores. São José dos Campos, 25 

Uiode 1984.
de ju-

Nome

Benedito Aparecido Alves de Moura 

Geraldo Gildo Bayer 

Dimas Antonio Marchetti

Assinatura
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, "Nome

Nazira Arbache
Antonio Carlos Del lias \ 

Benedito Antonio Teodoro Maia 

Cláudio Antonio Januário 

Domingos Eduardo Rios 

Tadeu Brandão Bittencourt 

Miguel Liberato 

Paulo Rogério Martins Toledo 

Sidnei José dos Santo 

~Maria Gizelda da Sil 

Pedro Ribeiro F 

João Pinto Checchia 

Sidnei Gonçalves Pae 

Rodolfo Fumio Narazzaki 

Nilza Maria Fornari 

Waldery Teixeira iKyMj

Manoel Antonio Ramos

Assinatura

I

Teruo Nomura <3 ^ 0

José Roberto Pereira Rodrigu^' 

Flãvio Donizetti Orbolato 

Cledinaldo Costa Cavaicantv 

Jorge Cursino dos Santos 

Hélio Augusto de Souza 

Nelson Borges Moreira

Confere com 0 original transcrito em livro prÕprio

São José dos Campos, 25 de julho de 1984.

Jorge ^yifsino dos Santos 

Presidente
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ESTATUTO 

n A
cooperativa de ECONOMíÂ E crédito mútuo dos SEfxYIbORES MUNICIPAIS 

DE SÃO DOS CAMPOS LTDA.
* • •

• • • • •

CRESSEM • .
» • * . ■ ■

* » •

TÍTULO \
t

DA DENOMINação. SEDE, FORO. ÃREA DE ACÃO, PRAZO DE DURAÇÃO E EXER

CÍCIO SOCIAL.

Art, l2 - A Cooperativa de Economia e Credito Mutuo dos Servidores

Municipais de Sao Jose dos Campos Ltda, constituida nos

termos da Lei 5-764, de I6.12.71, que da forma jurídica

O sociedade cooperativa, atendidas disposições da Lei

‘4.595, de 3i.12.64 e normas baixadas pelo Banco Central

■ do Bros ! ! . Gue d i sc i r' 1 ■ nem n func i onamento das I nst i tu i —

çocs Financeiras, rege—se pelo presente estatuto, tendo;

. _ ,o) Sede e administraçao. a Rua Jose de Alencar nQ 123,

ço Municipal, Sao Jose dos Campos, Estado de Sao Paulo.

‘ b) Foro Jurídico na cidade de Sao Jose dos Campos, Estado 
• • . • . •

A#

de Sao Paulo,

c) Área de açao I imitada as dependencias da Prefeitura Mu- 

nicipat de Sao Jose dos Campos, localizada a Rua Jose 

de Alencar nfi 123 - Sao Jose dos Campos, Estado de Sao

.‘•.Paulo.

d) P razo de duraçao indeterminado e o exercício social te

rá a duraçao de 12 (doze) meses, com inicio em I- de JjO 

neiro e termino cm 31 de dezembro de cada ano,

TÍTULO ll

DO OB JETO_ SOCI AL

Art, 2® - A Cooperativa tera por objetivo • a cducaçao cooperotivist a



, e financeira dos seus associados, através da ajuda Mutua,

da economia sistemática e do uso adequado do credito. Proí 

curara, ainda,' c por todos os meios fomentar a expansao 

do cooperatiVismo de economia e credito mutuo*

Poragrafo Único - Em todos os aspectos de suas atividades, serão ri- 

gorosamento observados òs princípios da neutr a f i dade pol_j_ 

.tica e indiscriminaçao religiosa, racial e social.

TÍTllLO III

DOS ASSOCIADOS ' .

Art. 3fi ■" 0 numero de associados sera ilimitado, mas nao poderá scr
inferior a 20 ('vinte).

Art* 4fi — Poderão associar-se a Cooperativa todos aqueles que, por 

estando na plenitude de sua capacidade civil, concordcri! 

com o presente estatuto, preencham as condiçoes nele esta

belecidas e sejam servidores ativos e inativos da empresa 

citada no art. l® — letra "C" deste Estatuto*

§ I® — Poderão associar—se, também, os menores entre |6 c 21 anos, 
mas sem direito ao exercício de cargos eletivos e desde que

devidamente assistidos por seus representantes legais nos

r .atos e‘ operaçoes que se realizarem com a Cooperativa.

• § 2® — ■ Poderão associar-se ou continuar associados aqueles que se

. afastarem da Empresa por motivo de aposentadoria, sendo—lhes 

vedado de continuarem como assoe i adk»s se voltarem a ter vin

culo empregaticio em outra empresa.

Art* 5® - Para associar-sc o candidato preenches^a- proposta de admissao 

fornecida pela Cooperativa.

§ I® — Yerifiçados as declarações constantes da proposta e aceita 

esta pelo Conselho de Administração, o candidato integrali- 

zara as primeiras quotas do seu cíopitjl, sendo inscrito no 

Livro ou Ficha de Matricula.

§ 2® — Cumprido o que dispõe o parografo onx'’rior, o associado ad- 

qu i re todos 03 direitos e assume as c>rigaçocs decorrentes



\

dosto estatuto,

Art, 6a - Noo poderoo ingressar no Cooperativa o nem do I a fa=cr par-

'■ tc as pessoas que exerçam qual quer at i v i dadc que contrario

ou colida com seus objetivos, ou participem da administra-

. . çao ou do. capital, com mais de I Ojo deste, do qualquer ou-
,

•tra instituição financeira,

Apt, 7a - 0 associado tem direito a; . • ».

a) tomar parte nas' Assembléias Gerais, discutindo c votan-
/.

do os assuntos que nelas foram tratados, com as restri-
■ M#

çoes dos artigos 33 c 34;

• b) propor ao Conselho de Adminístraçao e as Assembléias Ge^

pais as medidas que Julgar conv,èn i entes aos interesses
• * ■ #

■ • ■ Soc i ai s; , • • •

• .. ‘c) efetuar com a Cooperativa as operações que forem progr^

• madas, de acprdo com este estatuto e as normas estabei^
**• • ...

‘ • cidas; . ' .

inspcncionar na sede social, em qualquer tempo, o L i v'ro

ou Ficha de Matrículas c durante os trinta dias que an-

tepedem a rcalizcçao da•AssembIeia Geral Ordinaria ate

• • tpes- dias antes dessa data *- os Balanços e Demonstrati-
* ■ • . • . , ■

. • vos da Con.ta de Sobras e Perdas dós semestres .•'cspocti-

' '•.. vos; • .

c) votar e ser votado para*os cargos eletivos, com as res-
• • • *** ^ ^ -

triçoes dos artigos 4a, paragrafo unico, 34 e 69, deveri

do- inscrever sua candidatura. na sede da Cooperativa no

período compreendido entre quinze e tres dias antes da

data da Assembléia Geral respectiva;

f) rct irar capital, juros e sobras, ,nos termos deste esta-
«

tu to.

Apt, 8a - 0 assoeiado‘obriga-se a:

.a) subscrever e intcgfalizor’ as quotas-partes de capital de 

, ocordo com o que determina este estatuto;

. b) satisfazer pontual mente os compromissos que contrair com 

a Cooperativa; .

i *



Art,

c) ^ ^ ieI monte os disposições desto estatuto, respei

tando as deliberações rcgulormcnto tomodas pela Asscmbl£ 

ia Geral ou pelo Conselho de Administração;

d) zelar pelos interesses morais c materiois da Cooperativa; 

ter sempre em vista que a cooperação e obra de iiitcresse 

comum ao qual nao deve sobrepor o seu interesse indivi

dual;

■p) cobrir sua parte-nas perdas apuradas cm Balanço, na pro— 

porção dos juros e comissoes sobre eir.prcst i mos • que hou

ver pago no semestre;

9) pagar a.taxa de contribuição para Puneionamento estabele

cida pelo Conselho de Administraçao, ad—rePerenduni da As

sembléia Geral.

92- 0 associado responde subsidiariamente pelas obrigaçães con

traídas pela Cooperativa perante terceiros, até o limite do 

Valor das quotas—pari-es do capital que subserfeveu, responsa 

bil idade que sé poderá ser invocada depois de judicia Imente 

exigida da Cooperativa, perdurando essa responsabiIidade.

w^.... V,. - « s m! navios ou excluídos, ate quando

§ Ún

Art.

i

^rt«

irt.

forem aprovadas pela Assembléia Geral as contas do exercí

cio em que se deu a retirada.

ico- A responsabiI idade do associado perante terceiros, por com

promissos da sociedade e por prejuízos verificados na Coopç 

rotiva, perdura para os demiOdos, eliminados ou excluídos 

aoe quando forem aprovadas as contas do■exercício em que se 

deu o desiigamento. ’

102-As Obrigações do assoeiado falecido, contraídas com a Coope

rativa, e as oriundas da sua responsabiIidade como ossociedo, 

cm-face de terceiros, passam aos herdeiros, até .0 limite dos 

forças da herança c das quotas-partes subscritas, prcscreven 

do, porém apés um ano do "dia da abertura da sucessão.

Il2-A demissão do associado, que nao podera ser negada, dar-sc-ã 

unicamente a seu pedido por escrito,

12®-AIém dos motivos de direito, o Conselho de Administração se-

. ' u • ^ *
ra obrigado a eliminar o associado que:

o) venha a exercer qualquer atividade considerada prejudicial



o Cooperativa

b) praticar atos que o desobonop no conceito da Coopcra^

ti va; .

c) faltar, re i tcradopcntc, ao cumprimento das ol-r i e.cçoe s 

assumidas com a Cooperativa ou causar a esta prejuízo.

Art, 1

sera decidida cm reunião do Conselho de Administrace. 

o que a ocasionou devera constar de termo Iavredo no 

vro ou Ficlia de Matrícula e assinado pelo Presidente

t i do

omprovo as datas de rc.r.c^ao assoe Iaao por processo que c 

sa e recebimento, dentro de trinta dias do data da rcunj_ 

ao em que ficou deliberada a eliminação.

— A. exclusão do associado sera por dissolução da 

va, incapacidade civil neo suprida, por morte d 

assoe’! ado ou por perda do vínculo comum que lhe 

ingressar na Cooperativa.

— A devolução do capital ao associado demitido, e

que so deudo Balanço do semestre cr

prestações mensais

da do VincuI o

poderão a

•desde que nco haja previsão de perdas no semestre

TÍTULO IV

DO CAPITAL

quotci-portes do valor0 capital social



Art. I7Ô -

Art. 182/ -

de NC/S-0,01 (lluin centavo dc cruzado novo) ou valor corros 

pondcnto no padrao monetário vigente o variavel coi^iorme 

ò numero de associados e o de quotas subscritas nao po

dendo ser interior a NC:$-300,00 (Trezentos cruzados fiovos) 

ou valor correspondente no padrão monetário vigente.

0 capital scra sempre realizado em moeda corrente nacional 

sendo as quotas da subscrição iniciai e as dos aumentos 

realizados, pelo menos 50$^ (cinquenta por cento), no ato 

e o restante ate um ano.

Para o aumento contínuo do capital cada associado subs

crevera e integralizara todos os meses, automaticamente, 

no mínimo e ate atingir o limite de 50 (cinquenta) vozes 

o Maior Valor de Referencia Regional atualizado um nume

ro de quotas calculado proporcionalmente de \% a 3/o no 

minimo, do salarto nominal atualizado.

Nenhum associado poderá subscrever menos de 50 (cinquen

ta) quotas nem mais de um terço do total delas.

Toda movimentação das quotas—partes sera lançada nas con 

tas correntes do Livro ou Fichas de Matrículas.

2|2 _ £ vedado alienar quotas-partes, ou dá-las em penhor a

• associados ou a terceiros, mas o seu valor respondera sem 

pre como garantia pelas obrigações que o associado assumir 

com a Cooperativa, por operaçoes diretas ou a favor de 

outro associado.

Os herdeiros terão direito ao capital e demais créditos 

do associado falecido, conforme a respectiva conta- cor

rente e o Balanço do semestre em que ocorreu a morte, po 

dendo ficar subrogado nos direitos sociais do falecido, 

se de acordo com este estatuto puder :nj e quizerem fazer 

parte da Cooperativa.

TÍTULO V

DAS OPERAÇÕES

Art. 232 - A Cooperativa recebera exclusivomento depositos de seus 

associados, de Instituições Bencf i.. i entes. Religio

sas, Cientificas, Educativos, dos qua > participem 

apenas associados da própria Coopera va , e somente

192 -

209 -

Art. 229 _



§ |0

§ 22

§ 32

§ 4a

í; cs

§ 62

concederá empréstimos oos seus ossociodos.

A concessão do empréstimos estoro sujeita a ri xa<^»'o

previa de montante c pra:ios máximos, c.e modo o 

der ao maior numero de so I. i c i tantos com a condi v^i.o 

dc se haverem tornado associados ha mais de 30 (trin> 

to) dias, contados da data de pagamento da primeira 

prestaçao de capital.

Os montantes e praros máximos scrao gredet i vamen v.o 

ampliados, dc acordo com a soma dos.recursos.dispo- 

níveis, nao podendo o debito dc nenhum associado 

exceder a 5/j (cinco por cento) do total dos emprésti

mos vigentes nem a 20^ (vinte por cento) do capital 

realizado, na Cooperativa.

A prioridade na concessão dos empréstimos tera por 

base o grau de urgência que dele tenha o associado.

com preterencia para os de menor valor.
A •

0 associado nao atendido no mss concorrera no.seguinte 

em igualdade de cond i çoes . com os demais so I i c i tar.tres.

^ 0>* • ■

Os pedidos de emppe.st. i mo.s serão prev lamente estudados
A# ^ # •

pela Comissão de Credito, tendo em vista:

a) o carater do solicitante;

b) a sua'capacidade de pogamento;

c) as garantias oferecidas;

d) a finali dade do empre,fet i mo.

Os empréstimos do cmergcncia scrao liberados mediante 

a autorização apenas do Presidente, do Tesoureiro c do 

Secretario, contendo obrigetoriamente assinaturas oc 

dois dos citados Administradores, sendo pôsteriormor.te 

'submetidos a apreciaçao do Conselho de Administraçao.

TÍTULO VI

DA ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Art. 24s - A Cooperativa exerce sua açao pelos seguintes orgaos:

a) Assemb1eia■Gera 1;

b) Conselho dc Administraçao;

c) Conselho Fiscal. • . ' ,

.1

à

^ i



CAPÍTULO 1

DA ASSEMBLÉIA GERAL

Art. 25a

§ Unico
/

Art. 26a

Ún i CO

\Q

^ * r\ \ *
- A Assembléia Geral dos associados, que poderá ser Ord_^

naria ou Extraordinaria, o o or9ao supremo da Coopera

tiva, tendo uma e outra poderes dentro dos I imites tia 

Lei e deste estatuto para tomar qualquer decisão dc in 

teresse social. . '

As decisões, tomadas em Assembléia, vinculam a todos 

os associados, ainda que ausentes ou discordantes,

— As Assembléias Gerais serão convocadas com antecedên

cia mínima dc 10 (dez) dias pora primeira convocação.

— As Assembléias Gerais poderão realizar—se em segunda 

e terceira convocaçoes, conforme for o caso, no mes

mo diada primeira, com a diferença mínima de uma ho-
* 9

■ rn entre .uma e outra convocação, desde que assim cx— 

pressamente conste do respectivo Edital.

- Os Editais de Convocação das Assembléias Gerais deve

rão conter:

I. a denominação da Cooperativa, seguida da expressão: 

"Convocação da- Assembléia Geral", Ordinaria ou Ex— 

traordinarie;

. 2. p' dia e hora da reunião em coda convocação, assim

’ como o local do sua realizaçao; áo qual, salvo mjo

. . ti Vo justificado, sera sempre o da sede social;
A • ^ . **

3. a sequencia numérica da convocação;

4, a ordem do dia dos trabalhos, com as devidas espe—

• cificaçoes e em caso de reforma do Estatuto a indj_

mm m ^ t

caçoo precisa da matcria;

5» o numero de. associados existciités na data da expt?.— 

diçao para efeito de calculo do "quorum" dc instal_a 

çõo;
6. a data, nome, cargo e assinatura do responsável pelo

mm

convocoçao,

— No caso de a convocoçao ser feita por associados, o 

Edital sera assinado no minimo -1 os 4 (quatro) pri —

—-r
*



§ 2fi

. tnoiros signatários do documento que a solicitou*

- Os Editais do Convocação deverao'espoeificar minuciosamon- 

to os assuntos a deiiberar, c serem afixados nas dependên

cias da Cooperativa cm locais convinientes e de frequência 

obrigatória dos associados, pub!içados em jornal c conamica 

dos aos assoeiados por meio de circulares»

Art, 282- 0 "quorum" mínimo para a instalação da Assembléia Geral c 

o seguinte:

. 1. I* dois terços dos associados, em condiçoes de votar, na

• primeira convocação;

2* metade e mais um na segunda'; * ..

3* mínimo de dez na terceira* •

Art» 29s- A Assembleiá Geral sera habitualmente convocada pelo Prcsj_ 

dente, apos deliberação do Conselho de Administraçao, sen- 

■ ’ do por ele presidida. * . ■ .

§ Uhico - A Assembléia Geral poderá ser convocada pelo Conselho de 

Administraçao, pelo Conselho Fiscal, ou apos solicitaçco 

. nao atendida, por 1/5 (um quinto) dos associados em pleno

1‘. gozo de seus direitõs* . ' .

Art, 302- iNlas Assemb I e i as Gera i s • quê nao forem convocadas pelo Presj_

den»,e, os trabalhos serão dirigidos por associado na oca-
• •

s i ao e secretariados poroutro ,convidado pelo primeiro*

Art, 3I.S- Mas Assembléias Gerais em qjue forem discutidos Balanços e 

Contas, o Presidente da Cooperativa, logo após a leitura 

do relatorio do- Conselho de Administração, das peças contá

beis e do Parecer do Conselho Fiscal, suspendera•os traba

lhos e convidara o plenário a indicar um associado para 

dirigir os debates e a votação da matéria* '

” Transmitida a direção dos trabalhos, o Presidente, os de~ 

mais administradores e fiscais deixarao a mesa, permaneceri 

do no recinto a disposição da Assembleiá para os esc 1arecj_ 

•mentos que forem solicitodos* •

— 0 Presidente indicado escolhera entre os associados ur.i Se

cretario para auxiI ia—lo nos trabalhos c coordenar a reda-

§ ■ 12

§ 2S

'i

■ " •'1 .



Art. 329

§ 12

§ 22

§ 32

Art. 332

Art. 34Í

Art. 352

§ Unico

mm mm ^ ^

ÇQO dos decisões o serem incluídos na ata polo Secretçi 

rio da Cooperativa.

■ As dc I i ber atç.ocs dos Assembléias Gerais somente poderoo 

versar sobre os assuntos constantes do Edital,de Convç>
mm'

caçao. .

. Hab itualmente a votaçao sera a descoberto (levantando- 

se os que aprovam) mas a Assembléia poderá optar pelo 

voto secreto atendo-se entoo as normas usuais.

- 0 que ocorrer na Assembléia devera constar de ata cir

cunstanciada Iavrada em livro proprio, lida, aprovada 

e assinada ao final dos trabalhos pelos adm i n.i stradores 

e T iscais presentes, por uma comissão dc dez associados 

designados pela Assombleia e por todos aqueles que o 

queiram fazer.
mm • • ^ ^ ’

As decisões das Assembléias Gerais serão tomadas pelo 

voto pessoal dos.presentes, com direito dò votar, tendo 

cada associado um voto, vedada a representação.

Os ocupantes dos cargos sociais, bem como os associados,
M mm M

nao poderão votar nas decisões sobre assuntos que a eles 

se t.ef i ram de maneira direta ou indireta, entre os quais 

os de prestaçao de contas, mas nao ficam privados de to

mar pãrte nos debates referentes.

Fica impedido de votar e ser votado o associado que
mm

tenha sido admitido apos a convocação da mesma; 

b) seja ou tenha sido empregado da Cooperativa, ate a 

aprovaçao pela Assembléia Geral das Contas do semes

tre em que deixou as funções. 

da competência das Assembléias Gerais, quer ordinários
• • ^ , *** ^ mm

ou extraordInarI as, a destituição dos membros dos orgaos 

dc administraçao ou fiscal, em face dc causas que a Jus

tifiquem.

Se ocorrer des . ituiçao que possa afetar a regu I ar'i dade 

da administraçao ou fiscalizaçao da Cooperativa, podera 

a Assembléia designar administradores c conselheiros pro^

i



dos novosvisorios, ote a posse 

havera o prazo maxitno

'para cuja

SEÇAO I

DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A Assembléia Geral Ordinário rcuno-se‘obr i t>aíor i o- 

mente uma vez por ano, no decorrer cios tres prinej_ 

roâ meses apos o encerramento do exercício, cabendo 

—lhe especiolmente: • •

a) deiiberar sobre as prestações de contas de lc e 

2- sensestre do excre íc i o . onter i or, compreendendo 

o relatório da gestão, os Balanços e Demonstrati

vos da Conta de Sobras e Perdas e Parecer do Con-

d) deiiberar sobre os planos de rabalho formulados

pelo Conselho de Adrainistraçao pelo ano

fixando modo de fornioçao, aplicação

‘e Iiquidaçao

As ciei iberaçoés da

ouservanco o

e artigos 33

SECAO II

DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORD

pre que necessário c poderá deiiberar sobre qua

iva desde que mcncio^interesse da Coopera

É de competência cxclusiv

fusoo, incorporação c desmembra lento;

o nomeaçao



do liquidanto ou iiquidantcs; 

e) contas do liquldante ou Iiquidantcs.

§ 20 - A- deiiUepaçao que vise mudança da forma jurídica, importa 

em dissolução subsequente liquidação da Cooperativa.

§ 3®“! . Sao necessários, observado o que dispõe o art. 32 § 39; c 

artigos 33 c- 34 deste estatuto, os votos de 2/3 (dois ter

ço) dos associados presentes', para 'tornarem validas as de

liberações de*que trata o § lc deste artigo.

§ 4B - /As de Iiberaçoes sobre outros assuntos serão tomados pela 

maioria simples de votos * observado o qüe dispõem o art*

32 § . 3S; e artigos 33 e 34 deste estatuto.

CAPÍTULO II

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ' . ‘ .

COMPOSIÇÃO, COMPETÊNCIA E FUNCIONAMENTO. .

Art, 38s-0 Conselho de Administração sera composto de.5 (cinco)

membros; Presidente, Tesoureiro, Secretario e dois Conse- 

I he i ros todos assoo i ados eleitos em Assembléia Geral para
• . *1— —_ _ -J - J_ _  J _ ^ f ^ \ I • i• U iiiai loa oc: ^ y, xjkj i puuuiuju i'c:in u i t: I L.O& uu

destituídos em. qualquer tempo em Asçembleia Geral, observ^ 

do a obr i gator i édade da renovaçao de no m i n i mo 2 (dois) cojn 

se Iheiros. • . : . .

§ ls- Os membros do Conselho de Administração exercerão suas fun

ções gratuitamente.

Art, 39e-Compete ao Conselho de Administraçao, dentro dos limites de 

Lei e deste estatuto- atendidas decisões ou recomendações 

da Assembléia Gerai planejar e traçar normas para as oper^

çoes da Cooperativa e controlar os resultados.
(

No desempenho das suas funções, cabem—liie, entre outras, as

• 0>* 
seguintes atr rbü i-çoes :

■ a) programar as operaçoes, tendo* em vi st.3 os recursos dispo 

níveis e as necessidades financeiras dos associados; 

b). fixar, periodicamente os montantes e p razos máximos para 

os empréstimos, observando os limites legais, bem como- 

a taxa de juros e outras referentes, de modo a atender 

o maior numero possivel de associados;

§ |2-

•í



c)'escolher uma comissão composta de ate 6 (seis) 

dos para o estudo preliminar das propostas de e

mos, competindo-lhes, todavia, as decisões fin 

’d) regulamentar os serviços administrativos da Coop 

. ®) fixar- o I imite máximo de numerário que podara se 

do era caixa;

caso nao haja dependen-

. i) propor anual mente
programa de apIicaçao

erar sobre compra e venda de bens moveis;

■ ciaçao do Ativo Fixo

m) de Iib€
eliminaçao ou exclusão deerar sobre a admissao

nj admitir o Gerente, contratar o Contador e fixar normas 

ra a admissao e demissão de''pessoal auxi I iar;

o) fixar normas de discipl ina funcional;

p) designar, por indicaçao ou nao do Gerortte, o substituto 

deste nos seus impedimentos e ausências eventuais;

q) aval iar a conveniência e estimar o 1 imite de fiança ou 

seguro de fidelidade para os oue manioulam dinheiro ou

estabelecer as normas de controle das operaçoes, verifi

cando, mensa I mento, no mínimo, o cstac5o econom i co —f i nan — 

ce i ro da Cooperativa, através dos informes financeiros, 

balancetes e demonstrativos cspecificcs:



:
i

s) deliberar sobro • a convocação do í\sscntbloia Geral;
t) adquirir, olionor ou onerar bens imóveis, com outori-

§ 28 -

§ 32 >

zaçoo expressa da Assembléia Geral;
• • • • ■ * •

contrair obrigações, transigir e constituir matidata- 

rios;

• ■ v) zelar pelo cumprimento das leis de Còop.erat i v i smo e

otitras aplicáveis, bem como pelo atend i mento ' da Icgijí 

“ lãçao trabalhista c fiscal;

x) estatuir regras para os casos omissos, ate posterior 

deIiberaçao.da Assembléia Geral.

0 Conselho de Administraçao solicitara, sempre que julgar 

conveniente , o assessoramento do Gerente, para auxi I ia- 

Io no esclarecimento dos assuntos a decidir, podendo de

terminar que o mesmò apresente projetos sobre questões
f n ■ . ■ •

espec « r i cas

As deliberações do Conselho de Adtn inistraçao serão baixa- 

4das em forma de Resoluções ou Instruções.

Art. 402 - 0 Conselho de Administraçao reune-se ordinariamente uma 

vez por mes, em dia e hora previamente marcados, e, ex- 

trabrd i nar i amente sempre que necessário, por proposto de 

qualquer dos seus integrantes, observando em qualquer co

so as seguintes normas:

)«w , mm . f h é ^
as reuniões funçionarao com a presença minima de tres 

.conselheiros;

b) as deliberações serão tomadas pela maioria simples ce 

votos dos presentes cabendo ao Presidente o voto de 

desempate.
.* * mm m*

■ c) os assuntos trotados e as deliberações constarao de

atas circunstanciados,' lavrados em Iivro proprio e as

sinadas pelos presentes ao final dos trabalhos.

Art. 4I8 - Sero automaticamente destituído do Conselho de Administra- 

çao o membro que deixar de comporecer a 4 (quatro) rcunioe: 

consecutivas, sem apresentar motivo justificável a juizo 

dos demais conseIhciros.
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§ le

§ 2S

Art.

Art«

422-

/

432-

Art. 442'

. Art- 4-

Reduzindo-sc o Conselho o apenns 3 (tres) membros, o Pr£ 

si dento (ou membros restontos do Conselho, se a presi».ien_ 

'cia estiver vaçja) convocara a Assembléia Geral para ele

ger substitutos. .

Os novos membros ocuparao os cargos ate o final dos man

datos dos antecessores. ' ,

Os administradores respondem soIidariamente pelas obriga- 

çoes assumidas pela Cooperativa durante a sua gestão, ate 

que se cumpram.

A responsabilidade solidaria do administrador circunscre-
f *

vé ao montante dos prejuízos causados.

0 administrador ou membro do Conselho Fiscal', bem como os 

liquidantes, respondem, a qualquer tempo, salvo prcscri- 

çao extintiva, pelos atos que tiver praticado ou omissão 

em que houver incorrido, equiparando-se aos administrado

res de sociedades anônimas para os efeitos de responsabi

lidade criminal.

Sem prejuízo da Açao que couber ao associado, a Sociedade, 

através dos ocupantes dos cargos executivos, ou represen

tada por associado escolhido em’AssembIeio Geral, tem di- 

reito de' açao con-tra os administradores, para promover a 

sua responsabiI idade. • . . '

SEÇAO ÚNICA

DOS CARGOS EXECUTIVOS

Art. 462- Os membros do Conselho escolherão,, entre si, o' Presidente, 

o Tesoureiro e o Secretário, que exercerão gratuitamente 

as suas funções.

§ I2 — A escolha dos- ocupantes dos cargos executivos a que se rç^ 

rere este artigo, sera ■feita durante- a Assembléia Geral 

que elegeu o Conselho de Administração, sendo, para tanto, 

suspensos os trabalhos daquela devendo o fató constar da

mesma atá. . . . r

§ 2® — 0 titular dos cargos executivos poderão ser destituídos

ou substituídos cm qualcjuer tempo, mediante o voto dc 3



§ 32

§ 40

§ 5®

(trcs) niembros do Consollio do Adm i n i stroçoo, cm rcunioo 

poro tf>l fim espec i £jl mente convocada,

- 0 membro destituído completara o seu mandato como inte

grante do Consellio de Adm i n i str açao,

— Nos impedimentos eventuais, o Presidente•será substitu_£ 

do pelo Tesoureiro, este peto Secretario c este por Con^ 

selheiro escolhido pelo Conselho.de Admi n i stra<jao.

As substituições exercidas por mais de 60 (sessenta) dias 

serão consideradas definitivas, cabendo ao Conselho dc Ad 

rainistreçao efctiva-las ou proceder a redistribuiçao dos 

cargos se for o caso,

47® ” Aos ConscIheiros executivos caberao, entro outrcs, os se

guintes poderes e atribuições:

I2 — Ao Presidente: ; •

a) Supervisionar as operaçoes e atividades da Cooperativa
mÊ *

e fazer cumprir as decisões do Conselho de Administra

ção;

c Tesoure: rc eu e Secretarie cs chc'^ue:

emitidos pela Cooperativa, os instrumentos de procu

ração, os contratos com terceiros, e, individualmen

te, .endossar os cheques para deposito bancario;

c) convocar e presidir as reuniões do Conselho de Admi

nistração; N

d) convocar as Assembléias Gerais, cuja realizaçao te

nha sido decidida pelo Conselho de Administração c prç^ 

sidí-las com os ressalvas dos artigos 30 e 31 e seus 

paragrafos deste estatuto;

e) participar de congressos, seminários , palestras c cur^ 

sos de cunho cooperativista;

f) preparar ou ordenar a elaboreçao do rclatorio anual 

das operaçoes e atividades da Cooperativa e apresenta—

Io o Assembléia Geral, em nome do C. asclho de Adminis— 
0>» • 

traçao, acompan!>ado do Balanço, da ■ emonstraçao de So

bros e Perdas c do Parecer do Conse :io Fiscal;

%-n



g)

h)

22

a)

b)

3S
a)

%
• \

c)

d)

0

representar a Cooperativa em juízo ou fora dele, ativa 

o pass i vantonte;

ass i nar os termos de eliminação ou exclusão de associa

dos no Livro ou Ficha de Matrículas,

- Ao Tesoureiro: ^

acompanhar a movimentação linanceira em geraf orçamet^cos, 

contabilidade e estat ís t i ca e'suS'^*'i r ao Conscllio de 

. Administraçao as medidas ou providencias que Julgar con^ 

veniei^tes; • .

substituir o Presidente; . .

assinar, conjuntamente com o Presidente ou Secretario, 

os cheques emitidos pela Cooperativa, os instrumentos 

de procuriçao e os contratos com terçeiros, e, indivj_ 

dualmente, endossar cheques para depositos bancarios,

— Ao Secretario: •

coordenar o desenvoI vi mento das atividades sociais c 

sugerir ao Conselho de.Âdministraçao as medidas que 

julgar convinrentes;

ass-inar, conjuntamente c’õm o Presidente ou Tesoureiro, 

qs cheques emitidos pela Cooperativa, os instrumentos 

de procuração e# os contratos com terceiros, e, i nd i v_i^ 

dualmente, endoSsar os cheques para -deposito oancario;

Iavrar ou coordenar a Iavratura das atas da AssembIcias 

Gerais e das reuniões do Conselho de Administração; 

controlar as atividades sociais de acordo com .as normas 

fixadas pelo Conselho de Adm i n i str oçao para cada..caso; 

substituir o Tesoureiro,

. CAPÍTULO m'

DO GERENTE

Art. 482- 0- conselho de Adm i n i straçao, poderá, cc .itrator um Gerente, 

. fora do quadro social, qúe ficara sub; 'd i nado dírctamer.- 

•tc ao Tesoureiro, _
. . . . . . . . . . ■— r •

Entre outras atribuições, cabçm ao Gc; ;ntc as seguintes': 

o) assessorar o Conselho de Administr ;ao no p I anej amei .to 

e organizaçao das atividades da Coopc jtiva o apresentor

§ |2 -



§ 22

& este suQCstoos quo Julgvar comvci^í i entes ao appimopa- 

menVo ocln; I n i otrav i vo c sucesso d«is operaçoes;

b) depositar cm bancos os sai dos disponfvcis oni caixa;

c) í:eccp pagamentos, e receb i montos, pesponsabi I i cando —

SC polo numerar»o cm caixa^ por valores, títulos e dc> 

cumentos;

d) cxecütar ou superintender a execução da contabiI idade 

financeira, responsabi1isando—se pela guarda*da docu

mentação referente;

e) registrar ou superintender os registros dos associados 

no Livro ou Ficha de Matrícula;

f) inteirar—'se da execução da Contab i I i dade gerai;’

9) preparar a correspondência para a assinatura dos Con

selheiros Exfecutivos; • ■

h) admitir e demitir o pessoai auxiliar e..aplicar os pe

nas discip!inares que se impuserem, sempre conforme 

normas estabelecidas peIo‘ConseIho de Administraçoo;

IJ cientiricar o lesoureiro soore suas atividades;
j) informar ao Conselho de Administraçao, raensalmcnte, no 

m I nimo, ou quando lhe for solicitado ou julgar convinj^ 

ente, sobre o desenvolvimento das operaçoes e ativida

des, o andamento dos trabalhos administrativos cm ge 

ral e sobre o estado economico—financeiro da Coopera

tiva; • *

1) providenciar para que os balancetes da contabilidade 

ral e qualquer demonstrativo sejam apresentados aos Con

selheiros de Administraçao e Fiscal no devido tempo;

in) informar e orientar o quadro social quanto, as opcrocoes 

e atividades da Cooperativa;

n) zelar pela disciplina c ordem funcionais;

o) preparar o projeto,de orçamento onuil de receite e do^ 

pesa paro oprovaçao do Conselho de Administração.

— No coso da nao contratação do gerente e nas substituições

eventuais deste, os suas funções poderão, tempororiamente

T



§ 32

§ 4ü

o com a aprovaçoo do Conselho de Administração, ser 

exercidas pelo Tesoureiro, cm carater transitório

e sem i'cmuncraçi::o. .. ..
nt ' ^

— A designação de substituto do Gerente o ato de com

petência exclusiva do Conscl-ho de Adn in i s t r açao .

- Caberá ao Consel!'.o de Administração, a fixaçao da r^e 

múneraçao do Gerente,

CAPÍTULO IV

DO CONSELHO FISCAL

Art. 49®

§ 1«

•4 § 2S

Art. 5OS

§ 12 

§ 22

•vh't. 512

§ I«

— 0 Conselho Fiscal ©composto de 3 (tres) membros efe

tivos e 3 (tres) suplentes, todos assoe 1ados, eleitos 

em Assembléia Geral.

— Os componentes do Conselho Fiscal tem mandato de um 

anor sendo permitida a reeleição de apenas 1/3 (hum 

terço) dos seus membros efetivos ou suplentes, assim 

considerados isoladamente.

— 0 Conselho Fiscal reune—se ordinariamente uma vez por 

mes e extraordinariamente quando necessário, sendo 

gratuito o trabalho dos seus membros. .

— Em suà primeira reunião, os membros efetivos do Cori 

sclho. Fiscal escolherão, entro si, ura Presidente in^ 

cumbido de convocar e presidir as reuniões, e um Sc^

• cretario para Iavrar as atas.

— Nos seus impedimentos, o Presidente sera substituí

do pelo ConseIheiro mais idoso.

— Nos impedimentos ou falta de membro efetivo, o Pre

sidente do Conselho Fiscal convocara suplentes para 

as funções.

0 Conselho Fiscal exercera ossídua e minuciosa fis

cal izaçao sobre as operaçaoes c ai. ividades da Coop^ 

ratívo, investigando fatos, colhcr.do informações, 

xaminando Livros e Documentos. Cal:>e-lhc, também, fa^ 

zer inquérito de qualquer naturezti.

— No desempenho das suas funções, j:':>dcra valt-r sc

i



-§ 29

%

dc informações do Contador da Cooperativa ou da assi^
A .X

tencia dc Técnico externo, ou, ainda solicitar a assi^ 

tehcia da Federnçao, quando a iniportancia ou complcxi- 

dode dos assuntos o exigirem.

- A fiscalizQçao scra exercida mediante programa toeni- 

coinente preparado e acfecuado 'aos seus fins, incluindo:

. a) examinar a escrituração dos livros de tesouraria; 

b) contar mensal mente o saldo do dinheiro cm caixa c
É • -A 0*
acnunc I ar a existência, de documentos nao cscritur_a

■ 1 .dos;

■ c) verificar se os saldos excedentes foram regularmen

te depositados em Banco e se o extrato da conta dc^

•te conferò com a feito péla Cooperativa;

.d) .examinar ae todos ps empréstimos foram copeedidos 

segundo as normas estabe1ecidas pelo Conselho de Ac[ 

ministraçoo; bem como se existem garantias suficicin 

•tes para a*segurança dos operaçoes realizadas; 

e; veriricar se as normas para concessão.ae empreseimos 

. sao os que meIhor^atendem as necessidades do quadro 

socia I; ■■ _

f) vericar se os .emprestimos concedidos* peI os ConselheJ_

j • • ■ I "

ros executivos em careter dc emergeneia, se enqua

dram dentro das normas estabeIecidas;

g) verificar sc foram tomadas as providencias cabiveis 

para a liquidaçao de eventuais débitos dos assoeia- 

dòs em atraso;

h) verificar se os despesas foram previamente aprova

dos pelo Conselho de Administração;

i ) . ver i f i c ar' o equilíbrio entre as despesas odminisrro^ 

ti vas e Qs recitas para sua cobertura; 

j) examinar os livros dc contabilidade geral c os balara 

cetes mensais;
. . . »

l) verificar se o Conselho de Adm i ’ i str açao e a.-Comissao 

dc Credi to se reun i ratn regu I arai :nte, se ao cabo de ca^ 

da reunião foram Iavradas as roípectivas atas;

J



Art, 54c

§ IJn I CO

Art. 55e

§ Unico

Arf. 562

Art. 57

Art. 582

Art. 59e

DO BALANÇO,

sem <1 um melhor atendimento aos associados, colaboranvlo 

do forma efetiva paro que a Cooperativa alcance se\.is

objetivos.

• Em sua primeira rouniao, os membros da Comissão da Comi^ 

sao dc Credito escolherão um Coordenador, t'UO excrccri)

-suas funções pelo período dc um ano e dois" dos seus i nt^e
’ f * ^

gronttís que ficarão de turno pelo período de um mes.

« Na citada reunião, devera ainda scr organizada escala i.!c»s 

membros que ficarão de turno nos meses subsequentes, A 

cala devera ser organizada objetivando permitir o rodízio 

dos integrantes da Comissão.

• Na ausência eventual de um membro designado para ficar de 

turno no mes/. o Coordenador indicara outro integrance da 

Comissão para substituí-lo.

• 0 Coordenador, na ausência eventual ou nos impedimentos 

inferiores a 30 (trinta) dias, scra substituido por ou

tro membro indicado pelos ds turno do mes. A substi'(:ui- 

çao por mais de 30 (trinta) dias sera considerada defini

tiva.

• Ocorrendo duas ou mais vages na Comissão do Credito, o 

Conselho de Administração devera ser c i entif i cado, a fim 

de provi.denci ar o preenchimento,

i A Comissão de Credito reune-sc e dei ibera com a presen

ça do Coordenador e de dois membros dc turno.

' Paro estudo das propostas de empréstimos, a Comissão de 

Credito reune-se ordinariamentc uma vez por mes e, extra- 

ordinariamente, sempre que necessarao.

• Os assuntos tratados nos reuniões constarao da ata 1avr

da em Iivro proprio, assinada ao final dos trabalhos pelos 

tres membros presentes,

TÍTULO VII

SOBRAS. PERDAS E FUNDOS

■Art. 602

§ I 2

0 Balanço Geral, Incluindo o confronto entre receitas e 

despesas, mais depreciações, sera levantado semestral- 

mente em 30 dc junho e 31 de dezembro.

Das sobras verificadas scrao deduzidas as seguintes



§ 2a /

3a

vJY §42

Art. 6l9

Apt. 62-

§ Unico

taxas:

a) 10^ (dez por cento) no mínimo para o Fundo dv? 

Reserva;

b) 20/5 (vinte por cento) no mínimo para o Fundo do 

Assistência Técnica, Educacional c Social;

c) Juros ao Capital, em montante igual ao calculo do 

ate \2% (doze por cento) ao aiio sobre o valor re^^

I izado*

As sobras líquidas apuradas na Forma deste artigo, 

serão distribuídas aos associados no proporção do 

juros e comissoes que houverem pagò no semestre, a- 

po^ a aprovaçao do Balanço pela Assetr.bleia Geral Oje 

dmaria, ^alvo decisão diversa desta.
00

As perdas verificadas em cada semestre serão ratea-

d9s. entre os # assoe i ados na. proporção dos Juros c c.om

missões que houverem pago, ' apos a aprov'açao do Balaj^ 
• • •

ço pela Assemb1eia Gerai Ordinaria,

Os resultados de cada semestre, sobras e perdas, sao

decicoes. da Assemb1eia Gera 1•
• * * •

Revertem em favor do Fundo de Reserva,alcm da dcduçco

a que sc reFerc a alínea "a" do § l.e dp art, 60, as

00 ' ^ 00

rendas nao operacionais,* os créditos nao reclamados

pelos associados demitidos, eliminados ou excluídos 

decorridos dois anos, os juros e dividendos auferi

dos do Boncro Macional de Credito Cooperativo 3A ex- 

cctúendo-sc os saldos de conta de deposito.

0 Fundo de reserva'destina-sc a cobrir prejuízos even^ 

tua is c imprevistos rue o Cooperativa venha a sorrer^ 

podendo ser. ap I içado no. seu descn’> o l v i men to .

Kao havendo recursos suficientes no Fundo de Reserva 

a Assembléia Geral devoro criar 'jm fundo especial,
0* ^ * * ■ r*

com denominação própria, para a c.bcrtura, a ser ro22 

modo por contribuição fixa dc tod s os associados, ‘•.it' 

tempo determinado, ou na falta rc ear o prejuízo cn- 

tre todos os associados, na propc çao ate o limite

•i



do capital subscrito do cada um,

Artm 63a - Os fundos, constituídos na forma do artigo 6O, sao

. indivisíveis entro os associados, mesmo no caso dc

dissolução c Iiquidaçao da Cooperativa,

Art« 642 - 0 Fundo dc Assistência Tccnica, Educacional c Social,

destina-se a prestaçao de assistência aos associados,

seus familiares e empregados da Cooperativa, confornu'.

programas aprovados pela Assembléia Geral,

§ Único — Os auxílios e doaçoes sem dest i naçao espec i al rcv'cr-

tem em favor do Fundo de Assistência Técnica , Educ^

ei ona! e Social,' • ' . • '

Art, 65e — Os serviços a serem atendidos pelo Fundo dc Assisten- 
# , • •

cia Técnica, Educacional e Social poderão ser execu

tados mediante convênio com outra Cooperativa; com a
M M

• Fede raçao ou Confederação de Cooperativas,

TÍTULO VÍl1

DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO

Art, 66- - A Cooperativa se dissolvera, nos casos abaixo especi-

■fl-cados, oportun i dade em que deverão ser nomeados um 

■ ou mais I. i qu i dantes e um Conselho Fiscal de tres mem

bros para proceder a sua liquidação,

I ~ quando assim o deiibçrar a Assembléia Geral, des

de que os associados totalizendo.um numero míni mo

§ Ifi

exigido pelo art, 3- .deste estatuto, nao se dls- 

ponl-.am a assegurar a sua continuidade;

II- devido a alteraçao de sua forma jurídica;

.111-pela redução do numero mínimo de associados ou co 

capital social minimo se, ate a Assembléia Gore! ' 

subsequente, realizada en prazo nao inferior o 

seis meses, eles nao forem restebeIecidos;

IV- pelo cancelamento da autorizaça; para funcionar;

V — pola parolizaçeo de suas atividdes por mais de 

i20dias,

— A Assembléia Geral, nos limites dc ;uas atribuições po.

dera, cm qualquer cpoca, destituir s liquidantcs c os

1

c



§ 22

§ 3C

Art. 672

Art. 6S2

§ Untco

membros do Conscliio F iscol dos lonãndo sous subc-- 

titutos.

~ Em todos os ütos o operaçoes, òs I i<;ul dantes dev<' 

rao usar a denominação da Cooperativa cuqu i da c!a 

expressão "Em Liquidação".

•“ 0 processo de liqui.daçao so poderá ser iniciado

. apos anuência do Banco Central do Brasil, .

— A dissolução da sociedade implicara no cancela

mento do autoriraçao para funcionar e do rcojstro,

— Os Iiquidantes terão todos os poderes normais de 

administraçao bem como paro praticar atos e opere- 

çoes necessárias a realizaçao do ativo e pagamento 

do pasâivo.

— Ko caso dc dissolução da Cooperativa, o remanescen

te patrimonial nacv comprometido c os fundos consti 

tu idos de acordo com o art. .60 § I2/ serão destina

dos ao Banco-nõciònal de Crédito Cooperativo SA,

DAS DISPOSIÇÕES GERA IB

Sao condiçoes basicas para o exercício dc carços

eI etIvos:

a) oer reputaçao i!íbada, aferida através do exame 

. ’ «í*2 informoçoes cadastrais;

b) nco ser impedido por lei;

c) nao haver sofrido protesto de títulos, nem ter 

si do responsabiI izado em ação judicial;

d) nao ter tido conta encerrada por uso indevido 

de cheques;

&) nao ter participado como soei o ou administrador 

dc firma ou sociedade que, no período de sua 

participaçao ou administração, ou I090 apos, tc 

. nha títulos protesUados, tonha sido rosponsabilj_ 

zado cm açeo jv-idi c i aI ou tcnh.a conta encerrada 

por uso indevido do cheques; 

f) nao sor falido ou concordatér i o, nem ter portojn 

c i do a firmas ou sociedades c;uc se tenham subor

ij



dinado aqueles reglnos;

g) nno ser possoo \IccI orada inabilitada para cargo de 

adn i n i s traçao etn instituição rinanccira, socicde.de 

.seguradora, entidade de previdência privada ou eon 

panhia aberta;

hj nao ter participado, da adm i n i straçao cc i nst i tu i çe.o
* ' '

financeira cuja autorização de funeionamento tenha

sido cassada ou nao prorrogada, ou que esteve ou

esteja em liauidaçao extra-jud i c í a 1 , concordata, 1'^

Iene ia ou sob intervenção do Governo;

: -i) nao haver parentesco ate 2S ‘(segundo) grau, cm li- 
• • 

nha reta ou colateral, entre seus membros;

Jj.noo exercer cargo de direção em outra Cooperativ'a

de Credito ou Cooperativa Mista com seçao de Cre-

. dito; . ‘ .

Ij npo ser conjuge dc pessoa eleita pára çuaisquer 

opgaos estatutarI os;

m) nao ter sua vincuiaçao trabalhista a Prefeitura Mu- 

• nicipal através.de Carga de Provimento em Comissão, 

podendo ds mesmos,* entretanto, exercer funções cm 

outras Comissbes que venham a ser criadas pelo Con

selho de Administração, exceto Comissão de Credito.-

- 1ndependentemente dessqs restrições sao inelegíveis 

alem das pessoas impedidas por Lei especial os conde

nados a pena que vede, ainda que tempororiemente, o 

ocesso a cargos públicos, ou por crime Paiimentar, dc 

prevaricaçao, peita ou suborno, concussão, peculato, 

ou contra a economia popular, a fc publica ou o pro

priedade.
*

- Qualquer refornia estatutário depende do previa o cx- 

pressa aprovaçao do Banco Central ds Brasil para que

• . , possa entrar e'm vigor c ser arquivada no‘Registro do

Corncrci.0. -- . - - -  - •

Art. 71s ~ A Cooperativa submetera a aprovaçao do Banco Central 

do Brasil, no ppazo de 15 (c^uinze) 'ias, os nomes dos

§ Uni c.o .

Art. 7QS

;í

I
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Art. 72^ 

Art..739

membros eleitos pera os Conselhos de Administração c 
Fiscal (etetivos e cuplentcií),

A posso do? membros dos diversos Conselhos será de a- 

cordò com as disposições do Banco Central, do Brasil.

A 1i1ieçao ou desliliaçGO a Federação o ou a Central 

devera ser ccliborada cm Assembláir. Geral Ordinária 

ou Extraordinária.

Esto Estatuto Foi aprovado cm Asscmbláia Geral Extraordinária da 

Cooperativa de Economia c Crádito MÕtuo dos Servidores Municipaií 

de são Josá dos Campos Ltda., realizada cm 03 (oito) de Novembro 

dcl,9S9 (hum mil, novebentos e oitenta e nove).

Jorge Guri 
Pres i deV»v

na dos Santos

Diretor^Tesoureiro

rIgues

Benedito Rodá^^es' Mat I as

Secretario
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Em 04 de maio de 1992.

0 0 Ó 2 2 9

Excelentíssimo Senhor

Cumpre-nos encaminhar a Vossa Excelência 
Autógrafos às proposituras aprovadas no último dia 30 de abril, 

as quais encontram-se a seguir declinados:

Proj. Lei n9 0055/91 , processado sob o n9 

2050/91, de autoria do Ver. Macedo Bastos, que autoriza a ex

ploração publicitária pelo particular que se responsabilizar 

pela construção de abrigos em pontos de ônibus;

Proj. Lei n9 0267/91 , processado sob o n9 
5799/91, de autoria da Mesa da Câmara, dispondo sobre criação 

de cargo de Assessor Econômico e dando outras providências;

Proj. Lei Compl. n9 0001/92, processado 

sob o n9 0159/92, de autoria do Ver. Toni Florestam, que dis

põe sobre mudanças de classificação de Zona Residencial Dois 

(ZR 2) o perímetro abaixo descrito, constante no Mapa n9 1 ane 

xo ã Lei 3721/90, para Zona Residencial Um ( ZR 1);

Proj. Lei n9 0032/92, constante do Pro - 

cesso n9 0854/92, de autoria do Poder Executivo, que autoriza 

a Prefeitura Municipal a doar ã Cooperativa de Economia e Cré 

dito Mútuo dos Servidores Municipais de São José dos Campos- 

CRESSEM gleba de terreno integrante do Patrimônio Municipal;

Proj. Lei n9 0034/92, processado sob o n9 
0870/92, de autoria do Ver. Fernando Delgado e Outro, alteran 

do a denominação da Estrada Municipal Heitor Vieira para ES - 

TRADA MUNICIPAL JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA (ZECA PINTO);

Proj. Lei n9 0035/92, processado sob o n9 
0871/9 2, de autoria do Ver. Luiz Paulo Costa, denominando a Es 

trada Municipal do Sobrado de HEITOR VIEIRA;

Proj. Lei Compl. n9 0005/92, processado 

sob o n9 0939/92, de autoria do Ver. Nicolau Estefano, que al 

tera os Quadros N9s 16 e 16-E da Lei n9 3721/90, autorizando 

a subcategoria de uso "Assistência Social" na zona de uso mi£

Polrfcio Jujc.lino Kubifsch.k — Proço Afon.o P.no, 29 — Fon. 41-65SS - CP. 233 — CEP 12 210 - T.I.i 0123 3«58 - C S J C
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ta três - ZM - 3;

Proj. Lei n9 0048/92, processado sob o n9 
1695/92, de autoria do Ver. Edison Cyborg, alterando o § 19 do 

Art. 49 da Lei n9 3270/87, alterado pela Lei n9 3568/89, que 

cuida do comércio por ambulantes, a fim de autorizar os defi - 

cientes físicos a constituírem prepostos;

Proj. Lei n9 0062/92, processado sob o n9 
2229/92, de autoria do Ver. Florivaldo Rocha, dando nova reda

ção ao § 29 do Art. 19 da Lei n9 4070, de 26.09.91;

Proj. Lei n9 0068/92, processado sob o n9 
2428/92, de autoria do Ver. Toni Florestam, declarando de Uti

lidade Pública a FEDERAÇÃO ESPIRITA DO ESTADO DE SÃO PAULO;

Proj. Lei n9 0069/92, processado sob o n9 
2455/92, de autoria do Ver. Florivaldo Rocha, dispondo sobre a 

concessão de "Cestas de Natal" aos servidores públicos munici

pais e dando providências a respeito; e, finalmente,

Proj. Lei n9 0082/92, processado sob o n9 
2830/92, de autoria da Mesa da Camara, que dispõe sobre cria — 

ção de cargos no quadro de funcionários da Câmara Municipal (a 

presente propositura foi aprovada em 29 discussão em Sessão Ex 

traordinãria realizada no próprio dia 30.04.92).

Sendo o que se nos apresenta para o momen 
to, valemo-nos da oportunidade para reiterar a Vossa Excelên - 

cia protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Ao

Excelentíssimo Se 

Dr. PEDRO YVES SIMÃO 

DD. Prefeito Municipal 

A/C da A.T.L.
Nesta

yb

Ver/. MACEDO 
Presid

OS (PMDB)

original

função"
çjr ,qãj
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PROCESSO N9 0854/92 
PROJ. LEI N9 0032/92 
AUTOR: PODER EXECUTIVO

AÜTÕGRAFO

Autoriza a Prefeitura Municipal a 
doar ã Cooperativa de Economia e 
Crédito Mútuo dos Servidores Mun_i 
cipais de São José dos Campos - 
CRESSEM gleba de terreno integran 
te do Patrimônio Municipal.

A CAMARA municipal DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

APROVA A SEGUINTE LEI:

Artigo 19 - Fica a Prefeitura Municipal de 
São José dos Campos autorizada a doar ã Cooperativa de Economia 

e Crédito Mútuo dos Servidores Municipais de São José dos Cam - 

pos - CRESSEM uma gleba de terreno de 2.085,53 m2 (dois mil, oi 

tenta e cinco metros quadrados e cinqüenta e três decímetros qua 

drados), de caráter dominial, abaixo descrita e caracterizada, 

a saber:

I - IMOVEL - A gleba acima é composta de 10 (dez) áreas, a saber:

01 - Area 79 - Vila Progresso

Mede 9,80 m (nove metros e oitenta centímetros) na fren 

te; por 10,00m (dez metros) nos fiondos; e, de quem do lote 

olha para a rua, no lado direito, 37,30 m (trinta e se 

te metros e trinta centímetros) e, no lado esquerdo, 

37,00 m (trinta e sete metros), totalizando uma área 

aproximada de 367,00 m2 (trezentos e sessenta e sete 

metros quadrados). Confronta, pela frente, com a Rua 

Henrique Dias; pelos fundos, com a área remanescente do 

antigo imóvel de n9 978 - F; pela direita, com o anti

go imóvel n9 994 e, pela esquerda, com o imóvel que se 

situa entre o imóvel em questão e o antigo imóvel de n9

02
942.
Área 79 F
Mede 10,00 m (dez metros), confrontando com o antigo 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ imóvel de n9 978; 5,56 ^m (cinco metros e Cinqüenta e
Poldcio Ju»c*lino Kubitjch»k — Proço Afon»o P»na, 29 — Fone Al-6566 — CP. 233 — CEP 12 210 — T»!•« 0123 3456 - C. S. J. C.
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seis centímetros), sendo prolongamento, do lado direito, 

da área remanescente do antigo imóvel de n9 978, con

frontando com a área remanescente do antigo imóvel de 

n9 994 - F; 10,39 m (dez metros e trinta e nove centí

metros) , confrontando com a alça de acesso ao Viaduto 

Raquel Marcondes; e 11,45 m (onze metros e quarenta e 

cinco centímetros), sendo prolongamento, do lado esquer 

do, da área remanescente do antigo imóvel de n9 978, con 

frontando com o antigo imóvel de n9 942 e o imóvel si

tuado entre o antigo imóvel de n9 942 eo imóvel em ques 

tão, totalizando 82,69 ra2 (oitenta e dois metros qua - 

drados e sessenta e nove decímetros quadrados) de área.

03 - Ãrea 80

Mede 10,00 m (dez metros), com igual medida nos fundos; 

37,16 m (trinta e sete metros e dezesseis centímetros) 

no lado direito, de quem do lote olha para a rua e 

37,30 m (trinta e sete metros e trinta centímetros) no 

lado esquerdo, totalizando 374,50 m2 (trezentos e se - 

tenta e quatros metros quadrados e cinqüenta decímetros 

quadrados) de área. Confronta, pela frente, com a Rua 

Henrique Dias; pelos fundos, com a área remanescente do 

antigo imóvel de n9 994 F; pela direita, com a área re 

manescente do antigo imóvel de n9 998 e, pela esquerda, 

com o antigo imóvel de n9 978.

04 - Area 80 F

Mede 9,26 m (nove metros e vinte e seis centímetros), 

confrontando com a área remanescente do antigo imóvel 

de n9 994; 9,80 m (nove metros e oitenta centímetros), 

confrontando com a alça de acesso ao Viaduto Raquel 

Marcondes e 5,56 m (cinco metros e cinqüentae seis cen 

tímetros), sendo prolongamento, do lado esquerdo, da 

área remanescente do antigo imóvel de n9 994, confron

tando com a área remanescente do antigo imóvel de n9 

978 -F, totalizando uma área de 25,22 m2 (vinte e cin

co metros quadrados e vinte e dois decímetros quadra - 

dos) .

Poltfcio Ju»e»lino Kubi)>ch*li — Proço Atonto P»no, 29 —Fon» 41-6566 - CP. 233 — CEP 12 210 - T«l«« 0123 3458 - C S J C
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seis centímetros) , sendo prolongamento, do lado direito, 

da área remanescente do antigo imóvel de n9 978, con- 

frontamlo com a área remanescente do antigo irnovo 1 do 

n9 994 - i'; 10,39 m (dez metros e trinta e novo conl I-

nietros), confrontando com a alça de acesso ao Viariuto 

Raquel Marcondes; e 11,45 m (onze metros c quarenta e 

cinco centímetros) , sendo prolongamento, do lado es'[uer 

do, da área remanescente do antigo imóvel de n9 9 78, con 

frontando com o antigo imóvel de n9 942 e o imóvel si

tuado entre o antigo imóvel de n9 942 e o imóvel em ques 

tão, totalizando 82,69 m2 (oitenta e dois metros qua - 

drados e sessenta e nove decímetros quadrados) de área.

U3 - Arca 80

Mede 10,00m (dezmetros)de fr^9te ^com igual medida nos fundos; 

37,16 m (trinta c sete metros e dezesseis centímetros) 

no lado direito, de quem do lote oilia nai.i a rua e 

37,30 m (trinta e sete metros e trinta centímetros) no 

lado esquerdo, totalizando 374,50 m2 (trezentos e se - 

tenta e quatros metros quadrados e cinqüenta decímetros 

quadrados) de área. Confronta, pela frente, com a Rua 

Henrique Dias; pelos fundos, com a área remanescente do 

antigo imóvel de n9 994 F; pela direita, com a área re 

manescente do antigo imóvel de n9 998 e, pela esquerda, 

com o antigo imóvel de n9 978.

04 - Ãrea 80 F
Mede 9,26 m (nove metros e vinte e seis centímetros), 

confrontando com a área remanescente do antigo imóvel 

de n9 994; 9,80 m (nove metros e oitenta centímetros), 

confrontando com a alça de acesso ao Viaduto Raquel 

Marcondes e 5,56 m (cinco metros e cinqüentae seis cen 

tímetros), sendo prolongamento, do lado e;:querdo, da 

área remanescente do antigo imóvel de n9 994, coniron— 

tando com a área remanescente do antigo imóvel de n9 

978 -F, totalizando uma área de 25,22 m2 (vinte e cin

co metros quadrados e vinte e dois decímetros quadra - 

dos) .

Potdcio Ju»c*lino Kubit»ch#li — Praça Afonso Pana, 29 — Pon* 41-6906— CP. 233 — CEP12210 Tal#*01233498 C S.J.C.
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05 - Area 81

Fls. 03

Mede 1,50 m (um metro e cinqüenta centímetros) na fren 

te; 10,53 m (dez metros e cinqüenta e três centímetros) 

nos fundos; 37,16 m (trinta e sete metros e dezesseis 

centímetros) na esquerda, de quem do lote olha para a 

rua, e, na direita, segue por três segmentos, partindo- 

se da Rua Henrique Dias, segue numa distância de 18,45m 

(dezoito metros e quarenta e cinco centímetros), daí de- 

flete ã esquerda e segue numa distância de 8,50 m (oito 

metros e cinqüenta centímetros), daí deflete â d^ 

reita e segue numa distância de 12,52 m (doze metros e 

cinqüenta e dois centímetros), totalizando uma área de 

182,07 m2 (cento e oitenta e dois metros quadrados e se 

te decímetros quadrados). Confronta, pela frente, com a 

Rua Henrique Dias, pelos fundos, com a área do mesmo 

imóvel, ocupada pela alça de acesso ao Viaduto Raquel 

Marcondes; pela direita, com os antigos imóveis de n9s 

1004 e 1010 e, pela esquerda, com o antigo imóvel de n9 

994.

06 - Area 82

Mede 8,50 m (oito metros e cinqüenta centímetros) na

frente, com igual medida nos fundos; no lado direito,de 

quem do lote olha para a rua, 18,95 m (dezoito metros e 

noventa e cinco centímetros) e, no lado esquerdo, 18,45 m 

(dezoito metros e quarenta e cinco centímetros), totali 

zando 1 60,39 m2 (cento e sessenta metros quadrados e trin

ta e nove decímetros quadrados). Confronta, pela frente, 

com a Rua Henrique Dias; pelos fundos e pela esquerda, 

com o antigo imóvel de n9 998 e, pela direita, com o an 

tigo imóvel de n9 1010.

07 - Area 83

Mede 10,00 m (dez metros) na frente; por 9,53 m (nove 

metros e cinqüenta e três centímetros) nos fundos; 26,17m 

(vinte e seis metros e dezessete centímetros) no lado 

direito, de quem do lote olha para a rua, e, 31,48 m - 

(trinta e um metros e quarenta e oito centímetros) no

Poltfeio Julolino Kul>il»eh«k — Proço Afonto P»no, 29 — Fon» ‘ll-6S8e - CP, 233 — CEP 12 210 - Tal.» 0123 3458 - C. S. J. C.
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lado esquerdo, totalizando 269,13 m2 (duzentos e sessen 

ta e nove metros quadrados e treze decímetros quadrados) 

de área. Confronta, pela frente, com a Rua Henrique Dias; 

pelos fundos, com a alça de acesso ao Viaduto Raquel 

Marcondes; pela direita, com a área remanescente do an

tigo imóvel de n9 1020 e, pela esquerda, com o antigo 

imóvel de n9 1004 e área remanescente do antigo imóvel de 

n9 998.

08 - Ãrea 84

Mede 12,00 m (doze metros) na frente; 12,80 m (doze me

tros e oitenta centímetros) nos fundos; 19,73 m (dezeno

ve metros e setenta e três centímetros) no lado direito, 

de quem do lote olha para a rua; 26,17 m (vinte e seis 

metros e dezessete centímetros) no lado esquerdo, tota

lizando 271,57 m2 (duzentos e setenta e um metros qua - 

drados e cinqüenta e sete decímetros quadrados) de área. 

Confronta, pela frente, com a Rua Henrique Dias; pelos 

fundos, com área do mesmo imóvel ocupada pela alça de 

acesso ao Viaduto Raquel Marcondes; pela direita, com a 

área remanescente do antigo imóvel de n9 1034 e, pela e^ 

querda, com área remanescente do antigo imóvel de n9 

1010.

09 - Ãrea 85

Mede 12,00 m (doze metros) na frente; 13,10 m (treze me 

tros e dez centímetros) nos fundos; 14,11m (quatorze me 

tros e onze centímetros) no lado direito, de quem do lo 

te olha para a rua e, 19,73 m (dezenove metros e seten

ta e três centímetros) no lado esquerdo, totalizando 

202,92 m2 (duzentos e dois metros quadrados e noventa e 

dois decímetros quadrados) de área. Confronta, pela fren 

te, com a Rua Henrique Dias; pelos fundos, com área do 

mesmo imóvel, ocupada pela alça de acesso ao Viaduto Ra 

quel Marcondes; pela direita, com a área remanescente do 

antigo imóvel de n9 1040 e, pela esquerda, com a área 

remanescente do antigo imóvel de n9 1020.

10 - Ãrea 86

Mede 10,00 m (dez metros) na frente; 10,92 m (dez me -

Pottfcio Jufcflino Kubtfschck — Proço Afonw P»na, 29 — Fon« 41-6566 — CP. 233 — CEP 12 210— Tel», 0123 3458 - C. S. J. C.
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tros e noventa e dois centímetros) pelos fundos; 9,71 m 

(nove metros e setenta e um centímetros) no lado direi

to, de quem do lote olha para a rua, e 14,11 m (quator

ze metros e onze centímetros) no lado esquerdo, totali

zando 119,08 m2 (cento e dezenove metros quadrados e o^ 

to decímetros quadrados) de área. Confronta, pela fren

te, com a Rua Henrique Dias; pelos fundos, com a área 

do mesmo imóvel ocupada pela alça de acesso ao Viaduto 

Raquel Marcondes; pela direita, com a área remanescente 

dos antigos imóveis de n9s 1046, 1054, 1056 e 1064, e, 

pela esquerda, com a área remanescente do antigo imóvel 

de n9 1034.

Artigo 29 - A gleba de terreno descrita no 

Artigo anterior destina-se a futuras instalações do prédio da Co

operativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Municipais 

de são José dos Campos - CRESSEM.

iVrtigo 39 - Da escritura de doação deverão 

constar, obrigatoriamente, os encargos da donatária, o prazo de 

seu cumprimento, a destinação específica do imóvel, conforme con^ 

ta do Artigo 29 desta lei, bem como a sua inalienabilidade e im- 

penhorabilidade e a cláusula de retrocessão.

Artigo 49 - Nos casos de dissolução ou ex

tinção da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores 

Municipais de São José dos Campos - CRESSEM, o imóvel doado, com 

todas as suas benfeitorias e acessões, de quaisquer naturezas, se 

rá incorporado ao Patrimônio Municipal, independente de retenção 

ou do pagamento de ressarcimentos ou indenizações.

Artigo 59 - As despesas que se originarem 

com os projetos de construção e a lavratura da escritura de doa

ção e bem assim as referentes ao registro no Cartório competente, 

correrão por conta da donatária.

Artigo 69 - Ficam fazendo parte integrante 

desta lei os inclusos Memoriais Descritivos, Plantas e respecti

vos Laudos de Avaliação.

Artigo 79 - Esta lei entrará em vigor na 

data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paltfeío Juse*iÍA0 Kubíttch*k — Proçq Afonso Pono, 39 — Fone 41*6566 — CP. 233 — CEP 12 210 — Toloi 0123 3458 - C. S. J. C.

yb



X i'.“ «Aí,V>,--;-;„l6C54 V
cto '■ a!oó 'ia^7y(uxí

(continuação do Autógrafo ao PL n? 0032/92) Fls. 06

Sala das Sessões, 30 de abril de 1992.

Vár. MACEDO^ 
/ Presi>à€nte

STOS (PMDB)

ORIGINAL

rUNCÃO
wn/3
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