
Relatório da Gestão 2020
Assembleia Geral – 28/04/2021

Santa Gertrudes-SP



Relatório da 
Administração

Senhores Associados,
Submetemos aos 758 associados à apreciação de V.S.as as
Demonstrações Contábeis do exercício de 2020 da Contábeis da
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários das
Empresas de Cerâmica - COOPASPACER, na forma da Legislação em
vigor.

NOTA: Conforme determina a Resolução do CMN nº 4.434/15, em seu artigo 46, as demonstrações contábeis do
exercício de 2020 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos
associados na sede da cooperativa.



Edital de convocação
ORDEM DO DIA:

ORDINÁRIA
1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2020, compreendendo o Relatório da

Gestão, o Balanço, o Demonstrativo da conta de Sobras ou Perdas e o Parecer do Conselho Fiscal e
da Auditoria Externa;

2. Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
4. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

EXTRAORDINÁRIA
1. Reforma parcial do Estatuto Social em atendimento ao Ofício 22793/2020-BCB/Deorf/GTBHO,

Processo 0000181979, de 26 de outubro de 2020, compreendendo:

a) exclusão do §1º do artigo 23; e

b) alteração do artigo 73, substituindo a remissão ao artigo 56 pela ao artigo 53.

2. Assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo.



Ordinária

1. Prestação de Contas do 1º e 2º semestre do 
exercício de 2020.













Parecer do 
Conselho 
Fiscal



Parecer da 
Auditoria Externa

* Em anexo



2. Destinação das sobras apuradas e sua fórmula 
de cálculo



3. Aplicação do Fundo de Assistência 
Técnica, Educacional e Social - FATES



Balancete Patrimonial 03/2021



4. Comunicados de assuntos gerais 
(sem deliberações)



Extraordinária

1. Reforma parcial do Estatuto Social em atendimento ao Ofício
22793/2020‒BCB/Deorf/GTBHO, Processo 0000181979, de 26 de
outubro de 2020, compreendendo:

a) exclusão do §1º do artigo 23; e

b) alteração do artigo 73, substituindo a remissão ao artigo 56 pela ao
artigo 53.



Extraordinária



2. Assuntos de interesse social, sem 
caráter deliberativo. 
(sem deliberações)



Agradecimentos

Agradecemos aos nossos Associados pela preferência e 
confiança e aos funcionários e colaboradores pela dedicação. 

Santa Gertrudes-SP, 28 de abril de 2021. 

Diretoria


