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COPETRO - SEMPRE COM VOCÊ!

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
E  ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

 A Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Petroleiros no Estado de Minas Gerais 
Ltda. - COPETRO, usando das suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os seus 1.386 ( mil e 
trezentos e oitenta e seis ) associados para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Assembleia Geral 
Ordinária, que se realizará em sua sede social, situada na Av. Paraná, nº 485 - quinto andar, nesta cidade de Belo 
Horizonte, Estado de Minas Gerais, no próximo dia 26/03/2020 (vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e 
vinte), em primeira convocação às 16h, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total dos associados. Caso 
não haja número legal para a instalação das Assembléias, ficam desde já convocados para a segunda convocação, 
às 17h, no mesmo dia e local, com a presença de metade e mais 1 (um) do número total dos associados. Persistindo a 
falta de “quorum legal”, a Assembléia, realizar-se-á, então, no mesmo dia e local, em terceira e última convocação, às 
18h, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1 – Assembléia Geral Extraordinária:

a) - Alterar as redações: do Art. 15 do Estatuto Social para adequação ao artigo 19, II da Resolução BACEN 
4.434/2015, Cap. V, art. 19, item II que estabelece o valor mínimo de R$10.000,00 para o Capital Social; do Art. 17 
para adequação do valor da quota-parte, bem como de complementação no texto vigente; do Artigo 35 letra “a” para 
atualização em relação às auditorias.

b) - Alteração do Regimento Interno com: inclusão do Compliance como órgão de gestão da Copetro (Art. 2); alteração 
das modalidades de empréstimo, prazo e taxas (Art. 11); alteração da proposta de crédito (Art. 12). 

2 - Assembléia Geral Ordinária:

a) - Leitura, para discussão e aprovação, do Relatório do Conselho de Administração, Parecer do Compliance, 
Parecer do Conselho Fiscal, Resultado da Auditoria Cooperativa, Resultado da Auditoria Interna, Demonstração 
das Sobras e demais contas dos semestres encerrados em 30 de junho e 31 de dezembro de 2019;

b) - Destinação das Sobras apuradas no exercício de 2019, deduzidas as parcelas para os Fundos obrigatórios 
(FATES e Reserva Lega);

c) - Uso e aplicação do FATES;

d) - Eleição para renovação do Conselho Fiscal (conforme Resolução  do BACEN 3041/02);

e) - Fixar valores e critérios para pagamento de honorários, gratificações e cédulas de presença      para os 
membros dos Conselhos de Administração, Fiscal e Comissão de Crédito;
  
f) - Deliberar sobre os planos de trabalho formulados pelo Conselho de Administração para o ano de 2020 e 
Assuntos de interesse geral;

g) - Revisão da Política de Conformidade (PGC 001.8.10) com: inclusão do item 5 subitem IX;

h) - Assuntos de interesse geral.

Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 2020
                 

________________________________
Ignácia Luiza Costa Pinto de Pádua

PRESIDENTE

PARTICIPEM! 
Vamos nos 

encontrar dia 
26 de março na 

COPETRO!

http://faleconosco@copetro.org.br
http://faleconosco@copetro.org.br
http://faleconosco@copetro.org.br
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EXPEDIENTE

 Informativo da COPETRO

   Av. Paraná, 485 - 5º andar - Centro -   CEP 30120.020 - Belo Horizonte - MG
Telefones: (31)3201.4412 - 3201.4112 - 3889-7766 - OUVIDORIA/ILICITUDES: 3889.7755 - ouvidoria@copetro.org.br

 Site: www.copetro.org.br; e-mail: copetro@copetro.org.br; jornal@copetro.org.br

 Diretoria Executiva: Presidente:  Ignácia Luiza Costa Pinto de Pádua; Diretor Administrativo:  Milton Igino de Oliveira
   Diretor Financeiro: Eustáquio Tadeu Noronha

Conselheiros: Nicolino Milanez, Márcio Gonzaga Lélis; Suplente: Vânia Lúcia da Rocha (suplente)
Conselho Fiscal: Presidente - Selma de Fátima Pereira; Efetivos - Martinho Oliveira Linhares e Eduardo Gomes Barreto;

 Suplentes: Wilson Luiz Alves, Orlando Carlos e Maria Edna Vieira.
Coordenação Editorial:  Diretoria Executiva, Nicolino Milanez e José Renato da Silva (MG-2223-JP)

JUROS DA COPETRO 2020
1 A 6 PARCELAS - SAZONAL 1,25% AO MÊS

1 A 12 PARCELAS -   1,50% AO MÊS - 13 A 48 PARCELAS - 1,75% AO MÊS

49 A 80 PARCELAS - 2,00% AO MÊS

EMPRÉSTIMO IMOBILIÁRIO

EMPRÉSTIMOS COM PRAZO DE ATÉ 80 (OITENTA) PARCELAS COM TAXA ÚNICA

DE 1,5% (UM E MEIO POR CENTO) AO MÊS, LIMITE MÁXIMO DE R$ 50.000,00.

Se comemoramos o Dia Internacional da 
Mulher, que aconteceu no dia 8 de março, 
podemos considerar que o mês todo é dedicado 
a ela. Esta data marca o despertar das mulheres 
para a conquista do mundo, como está 
acontecendo hoje. De mãe a dona de casa, as 
mulheres passaram a ter um papel importante 
em nossa sociedade, em todas as áreas do 
conhecimento humano. Só falta serem 
governantes para que tenhamos paz e 
prosperidade. Competência e sensibilidade não 
lhes faltam!

No dia 30 de março, a REGAP faz 50 anos de sua 
instalação no município de Betim. Com ela, o 
desenvolvimento industrial recebeu um grande 
impulso na região. Betim já estava vocacionada 
para ser um polo industrial de Minas Gerais. 
Entretanto com a REGAP, veio a FIAT e indústrias 
de apoio para atender a demanda da montadora. 
Muitos colegas deram sua contribuição importante 
para a Refinaria chegar ao seu meio século, 
aposentados e da ativa. Nossos parabéns vai para 
essa turma, cuja maioria é associada da 
COPETRO. 

No dia 22 de março, o mundo comemora o Dia da Água. Saibamos cuidar deste bem 
precioso que preserva a vida  de todas as criaturas existentes. Salve o Dia da Água!

http://copetro@copetro.org.br,
http://copetro@copetro.org.br,
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1. OBJETIVO:

 Esta política objetiva a regulamentação 
da Política de Conformidade, de acordo com a 
Resolução 4.595, de 28 de agosto de 2017, do 
Banco Central do Brasil, aplicável às 
instituições financeiras, onde está inserida a 
COPETRO MG.
 Esta Política é compatível com a 
natureza, o porte, a complexidade, a 
estrutura, o perfil de risco e o modelo de 
negócio da COPETRO MG, de forma a 
assegurar o efetivo gerenciamento do seu 
risco de conformidade.

2. CONCEITO DE CONFORMIDADE
 (COMPLIANCE):

 Compliance, originário da língua 
inglesa, significa conformidade, ou seja, que 
es tá  de acordo com as leg is lações 
pert inentes, normas, regulamentos e 
procedimentos internos.

 Todos estabelecidos de acordo com as 
atividades e negócios desenvolvidos pela 
instituição, principalmente aqueles inerentes 
ao seu Controle Interno.

3. UM POUCO MAIS SOBRE COMPLIANCE

 O conceito de compliance visa gerar 
valor ao negócio e assegurar a sobrevivência 
da empresa. Essa prática surge dos grandes 
impactos financeiros, ocasionados por fatores 
com o:

- Ausência de orientações normativas;
- Desalinhamentos às legislações aplicáveis;
-  Fa l ta  de  fe r ramentas  p reven t i vas 

adequadas;
- Falhas na gestão de processos; 
- Operações sem um estruturado sistema de 
informação.

 Continue a leitura e saiba mais sobre 
esse conceito importante e o que significa a 
palavra Compliance na prática.

 Tanto a empresa como todas as 
pessoas que nela trabalham, inclusive 
fornecedores de interesse, precisam se 
comportar de acordo com as regras dos 
organismos reguladores.

 Além disso, devem garantir o fiel 
cumprimento dos diversos instrumentos 
normativos internos. Somente desta forma a 
empresa estará em compliance ambiental, 
trabalhista, financeiro, de segurança do 
trabalho, operacional, contábil etc.

4. QUAL É A IMPORTÂNCIA DO 
COMPLIANCE?

 Estar em Compliance significa que 
existe transparência e um elevando grau de 
maturidade de gestão. 

 Estar em Compliance mostra que os 
gestores e equipes dominam os processos e 
procedimentos, implementados e executados 
com efetiva conformidade política, comercial, 
trabalhista, contratual e comportamental. 

 Estar em Compliance é ter processos 
de auditoria interna com foco nos requisitos; 
ter sistemas de controle com graus de 
p r o f u n d i d a d e  a d e q u a d o s ;  t e r  u m a 
comun icação  es t ru tu rada  sob re  os 
instrumentos normativos da empresa.

Compliance:
Politica de conformidade, 

transparência e elevado grau de 

maturidade de gestão. 

COPETRO já trabalha com esse 

sistema desde 2017
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C.E.C.M. DOS PETROLEIROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA - COPETRO

CNPJ  26.758.433/0001-02

  RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 2.743.395,96 2.643.992,10

      Operações de Crédito 2.643.922,10 2.532.830,73

  DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA (56.759,74)        (258.662,65)      

      Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (30.508,45)        (258.662,65)      

  RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA 2.686.636,22 2.274.168,08

 

  OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS (2.312.068,17)    (2.265.324,98)   

      Despesas de Pessoal (1.593.550,86)    (1.571.901,61)   

      Outras Despesas Administrativas (787.930,71)       (751.460,25)      

      Despesas Tributárias (4.538,77)          (4.713,77)         

      Outras Receitas Operacionais 77.065,25 62.750,65

      Outras Despesas Operacionais -                   -                  

     Juros ao Capital (30.000,00)        -                  

  RESULTADO OPERACIONAL 374.568,05 8.843,10

 

  RESULTADO NÂO OPERACIONAL 0,00 0,00

  RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E PARTICIPAÇÕES 374.568,05 8.843,10

Provisão para IRPJ e CSSL 0,00 0,00

  

  PARTICIPAÇÕES ESTATUTÁRIAS NO LUCRO -                   

       SOBRAS OU PERDAS 304.528,56        8.843,10          

       FUNDO DE RESERVA (10%) 54.905,72         884,31             

       FATES (10%) 54.905,72         884,31             

SOBRAS LÍQUIDAS 219.622,84 7.074,48

_____________________________________            ___________________________________________

_____________________________________            ___________________________________________

                                  DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DISCRIMINAÇÃO 2018

                         ENCERRADO EM 31/12/2019

Ignácia Luiza Costa Pinto de Pádua                                 Eustaquio Tadeu Noronha

Presidente                                                                      Tesoureiro

Milton Igino de Oliveira                                                    Alex Lima Rocha

Secretário                                                                       CRC/MG 75.383

2019

Belo Horizonte MG, 31 de dezembro de 2019
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