
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CRED.UFES  

CNPJ Nº 27.302.181/0001-67 – NIRE: 32400010859 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL  

O Presidente da Cooperativa de Crédito dos Servidores da Universidade Federal do Espírito Santo- CREDUFES, CNPJ 
27.302.181/001-64, NIRE 32400010859, em cumprimento às disposições legais e estatutárias convoca os cooperados a se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária Semipresencial, a realizar-se no dia 07 de abril de 2022, no Auditório da OCB/ES, 
sito à Av. Nossa Senhora da Penha, 1477 – Bairro Santa Lúcia – Vitória – ES, por absoluta falta de espaço na sede da 
cooperativa e será transmitida por meio da plataforma Zoom Meetings, para os que participarem de forma digital, em 
primeira convocação às 12h00, com presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados, em segunda convocação às 13h00, 
com presença mínima de metade mais um dos cooperados, ou em terceira convocação às 14h00 com presença mínima 
de 10 (dez) cooperados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 

Assembleia Geral Ordinária: 

1- Prestação de contas do exercício de 2021 acompanhada de parecer do 
Conselho Fiscal e parecer da Auditoria Independente, compreendendo: 
a) Relatório da Administração; 
b) Balanços levantados no primeiro e segundo semestres do exercício social de 2021; 
c) Demonstrativo de Resultados do Exercício; 

2- Destinação das sobras apuradas; 
3- Eleição para o Conselho de Administração; 
4- Eleição para o Conselho Fiscal; 
5- Aprovação do Programa de utilização do FATES; 
6- Planejamento para 2022. 

Notas: 
Para efeitos legais e estatutários, declaramos que o número de cooperados em condições de votar é de 1.160 (um mil 
cento e sessenta). 
Observações: 
1. Os cooperados interessados em concorrerem a eleição para o Conselho Fiscal deverão efetuar inscrição individual até 
às 16 horas do dia 04/04/2022 no Posto da Cooperativa (CV/UFES), Posto da Cooperativa (CBM/MARUÍPE) ou por e-mail 
com identificação completa (nome, RG e CPF), para: credufes@credufes.coop.br.  Os cooperados interessados em 
concorrerem a eleição do Conselho de Administração deverão inscrever chapa completa (nome, RG, CPF, e cargo 
pretendido) e entregar nos endereços citados ou por e-mail até às 16 horas do o dia 04/04/2022.   
2 – O estatuto social está à disposição dos associados na sede da cooperativa e no site www.credufes.coop.br. 
3 – A Assembleia se realizará na modalidade semipresencial em função da situação de pandemia do Covid-19 e 
necessidade de controle de distanciamento. 
4 – Todas as orientações para acesso ao Zoom Meetings serão disponibilizadas para os cooperados através do site e 
informativos da CREDUFES (www.credufes.coop.br). 
 5 – A CREDUFES não poderá ser responsabilizada caso algum cooperado tenha problemas com hardware, software ou 
internet, que prejudique a sua participação e/ou votação na assembleia de forma virtual. 
6 - Observando as recomendações das autoridades sanitárias e de saúde, a participação presencial de que trata do edital 
ficará limitada a 40 (quarenta) pessoas, sendo garantidas a entrada pela ordem de chegada. 

 

Vitória, 14 de março de 2022. 

Conselho de Administração 

Jurandir Pereira Carvalho 
Diretor Presidente 
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