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CREDIABC
Assembleia da CREDIABC
aprova contas e destinação de sobras
Cento e cinquenta e quatro associados participaram
da Assembleia realizada no Salão de Eventos do Hotel Pampas

Presidente do Sicoob Coopercredi - SP, Antonio Carlos de
Anchieta; secretária executiva do Sicoob-Cecresp, Marcia
Regiane Watzek Aureliano; diretor presidente da CREDIABC,
Gealzi Marques Passos; diretora administrativa financeira do
Sicoob-Cecresp, Claudia Celeste da Costa Cruz; diretora adjunta
Vera Lúcia Sabatini; diretor operacional, Domingos Lentini Filho;
e diretor administrativo, Sergio Nani Baffile.

Palavra do presidente:
Objetivo é chegar ao final
de 2017 com 6 mil associados

Associada Arlete Joviano
foi sorteada no Dia das Mães
e levou para casa um relógio
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Gostaria de iniciar esta conversa
com você, agradecendo aos 154
associados que participaram de
nossa Assembleia, realizada no dia
25 de abril, no Salão de Eventos do
Hotel Pampas, em São Bernardo do
Campo. Foi um evento muito importante para nós da CREDIABC, porque
foram aprovadas as contas e a destinação de sobras, referente ao primeiro e segundo semestre de 2016.
Este ano a Assembleia teve uma inovação: foram tocados os Hinos do Brasil
e de São Bernardo do Campo, antes
do início das atividades, o que deu um
caráter cívico ao nosso encontro.

Finalmente, gostaria de convidar os
leitores para ler a reportagem sobre
o sorteio do Dia das Mães, realizado pela primeira vez aqui em nossa
Cooperativa. A ganhadora foi dona
Arlete de Fátima Joviano. Acredito
que é uma homenagem justa às
mães associadas, que tanto labutam
para dar o melhor para seus filhos.
E não termina aí. No Dia dos Pais,
vamos sortear mais um brinde entre
os papais associados da CREDIABC.
Aguarde. Vem muita novidade boa
por aí.

Queria aproveitar este espaço para
agradecer as presenças da secretária executiva do Sicoob-Cecresp,
Marcia Regiane Watzek Aureliano;
da diretora administrativa financeira
do Sicoob-Cecresp, Claudia Celeste
da Costa Cruz; e do presidente do
Sicoob Coopercredi - SP, Antonio
Carlos de Anchieta, que com sua
participação na Assembleia testemunharam a seriedade com que as
ações da CREDIABC são realizadas.
Agradeço também - e muito - os
nossos colaboradores que foram lá,
estiveram ao nosso lado, dando um
apoio inestimável, em um horário
além de sua atividade regular aqui
na Cooperativa.
A cada mês, cresce o número de
funcionários públicos municipais
de São Bernardo do Campo que procuram a CREDIABC para se tornar
associados. Estamos no caminho
certo e acredito firmemente que
chegaremos ao final de 2017 com
um número recorde de 6 mil associados ativos.

Gealzi Marques Passos, o Gel, é presidente da CREDIABC

junho 2017

www.crediabc.com.br

SORTEIO DIA DAS MÃES

Associada Arlete de Fátima Joviano
é a ganhadora
Associada da CREDIABC desde
2010, Arlete de Fátima Joviano foi
a sorteada no Dia das Mães e levou
para casa um relógio feminino Bulova, de aço inox com pulseira em
prata e dourado.

Não precisou de ajuda. A associada
ganhou uma joia valiosa de presente, que logo foi colocada no pulso.
Depois de receber o presente, Arlete perguntou ao presidente da

Arlete é mãe de cinco filhos e
tem nove netos. Aos 61 anos,
esta é a primeira vez que ela
ganha um brinde em sorteio.
Feliz da vida, ela comentou.
“Fiquei surpresa. Quem não
ficaria numa hora dessas?”
Quando foi informada que tinha
sido premiada, Arlete avisou os filhos, sem saber ainda qual seria o
brinde que receberia. “Eles me disseram: Mãe, se for muito pesado,
avisa a gente que vamos te ajudar a
carregar”, ela lembrou, se divertindo
com a história.

CREDIABC, Gealzi Marques Passos, o Gel, o que acontece com o
dinheiro do associado em caso de
falecimento. Gel explicou que, ao
contrário dos bancos, “esse dinheiro é da família dos associados; nenhuma cooperativa pode ficar com
a soma integralizada”.

Gel também lembrou que
este foi o primeiro sorteio,
em homenagem ao Dia
das Mães. “O próximo vai
homenagear o Dia do Pais”,
avisou o presidente.

Ladeada pelas funcionárias da Cooperativa
Auricélia Tessarotto e Daniela Passos; e pelo
presidente da CREDIABC, Gealzi Marques
Passos, o Gel, Arlete posou para a foto

Não importa que a
gente discuta com ela.
Não interessa se, às vezes,
a gente saia, batendo a porta.
A gente sabe que ela vai estar
sempre pronta, esperando por nós.
Amor de mãe não tem erro.
É sempre incondicional.

Feliz

Dia das Mães
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ASSEMBLEIA

Assembleia da CREDIABC aprova contas
e destinação de sobras
Foi aprovada também a introdução da cédula de presença para membros efetivos do Conselho Fiscal
Cento e cinquenta e quatro associados participaram da Assembleia
Geral da CREDIABC (Cooperativa
de Crédito Mútuo dos Servidores
Públicos Municipais de São Bernardo do Campo), realizada na terça-feira, dia 25 de abril, no Salão de
Eventos do Hotel Pampas, em São
Bernardo do Campo.

da auditoria independente). Após a
leitura do relatório de gestão, dos
pareceres do Conselho Fiscal e da
auditoria independente Control, as
contas foram examinadas, discutidas e aprovadas pela unanimidade
dos presentes.

A mesa que comandou os trabalhos
foi composta pelo diretor presidente
Gealzi Marques Passos; diretor administrativo, Sergio Nani Baffile; diretor operacional Domingos Lentini
Filho; diretoras adjuntas Vera Lúcia
Sabatini e Flora Regina Ballotim; e
coordenador do Conselho Fiscal, Pedro Luís Guazzelli.

Em relação à destinação das sobras apuradas, no valor total de R$
534.945,00, foram destinados 10%
(R$ 53.495,00 para o Fundo de Reserva Legal; 5% (R$ 26.747,00 para o
Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social (Fates) e o saldo remanescente R$ 454.703,00 para ser
distribuído, conforme a Lei 5.764/71,
Estatuto Social e normas do Banco
Central do Brasil.

Durante a Assembleia, que teve início às 18h30 e se encerrou às 20h30,
foi apresentada aos associados a
prestação de contas da Diretoria,
referentes ao 1º e 2º semestres do
exercício de 2016, acompanhada
do parecer do Conselho Fiscal e de
peças contábeis (relatório de gestão, balanços gerais, demonstrativo de sobras apuradas e parecer

Por fim, foi aprovado por 61 votos
favoráveis, 36 contrários e três abstenções o pagamento de cédula
de presença (ajuda de custo) para
membros efetivos do Conselho Fiscal, com a obrigatoriedade da realização de uma única reunião mensal
remunerada, como previsto no Estatuto da Cooperativa, no valor de 10%
do Salário Mínimo.

Na Assembleia Geral Extraordinária,
aberta em seguida, foi aprovada a
reforma ampla do Estatuto Social,
que teve sua redação adequada conforme modelo disponibilizado pelo
Sicoob Confederação.
A Assembleia contou com a presença da secretária executiva do
Sicoob-Cecresp, Marcia Regiane
Watzek Aureliano; e da diretora administrativa financeira do Sicoob-Cecresp, Claudia Celeste da Costa
Cruz. O presidente do Sicoob Coopercredi - SP, Antonio Carlos de
Anchieta, compôs a mesa como
convidado.
De acordo com as normas estatutárias, foi indicado para assumir a
função de presidente “ad hoc” (expressão latina que significa “para
esta finalidade”) o associado Antonio Ramiro dos Santos Sobrinho,
que escolheu como secretário o associado Edilson Alves Malaquias. O
presidente “ad hoc” ocupa a mesa,
durante a votação das contas, enquanto a Diretoria se retira momentaneamente até a votação (pela
aprovação ou rejeição das contas)
ser concluída.
As prestações de contas, com todas
as informações discutidas no evento, estavam disponíveis no Informativo Crediabc, diagramado de acordo
com a Ordem do Dia da Assembleia
Geral Ordinária e Extraordinária.
Sorteios

Com os braços erguidos, associados participam das votações
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Ao final, 24 prêmios foram sorteados. A associada Paloma de Oliveira, que ganhou uma TV Panasonic
de 40 polegadas, disse que nunca
havia ganhado qualquer coisa em
sorteios. “Foi a primeira vez na vida”,
ela contou.

ASSEMBLEIA
Veja a lista completa dos contemplados com prêmios durante a Assembleia:
Jogo de toalhas: Ernesto Luiz Chagas,
Jurandir Pereira da Silva e Julieta Maria Janjacomo

Batedeira: Tereza Abel Galvão

Edredon: Adriano Demarco e João José dos Anjos

Celular Moto G5: Aldemira da Cruz Pinto,
Marco Antonio de Oliveira e Antonio José Ferreira Rodrigues

Liquidificador: Laura de Almeida,
Luiz Claudio Alves Costa e Ednaldo dos Santos

Fritadeira: Antonio Tadeu Megiolaro

Jogo de panela: Maria Ligia Cesar Xavier,
Viviane Leão e Airton Antonio Carbone

Micro-ondas: Sebastião das Graças Barbosa,
Cosme Barreto e Inês Valdoski

Panela de pressão: João Paulo Ferreira

TV 40 polegadas: Luiz Carlos Freire,
Paloma de Oliveira e Alessandro Pereira da Silva

Dolce gusto: Carlos Roberto da Silva

Ernesto Luiz Chagas (à direita)

Luiz Claudio Alves Costa (à direita)

Carlos Roberto da Silva (à esquerda)

Sebastião das Graças Barbosa (meio)

Jurandir Pereira da Silva

Ednaldo dos Santos (à esquerda)

Tereza Abel Galvão

Cosme Barreto

Julieta Maria Janjacomo

Maria Ligia Cesar Xavier

Aldemira da Cruz Pinto (à direita)

Inês Valdoski

Adriano Demarco

Viviane Leão

Marco Antonio de Oliveira (à esquerda)

Luiz Carlos Freire (à esquerda)

João José dos Anjos

Airton Antonio Carbone

Antonio José F. Rodrigues (à esquerda)

Paloma de Oliveira

Laura de Almeida

João Paulo Ferreira

Antonio Tadeu Megiolaro (à direita)

Alessandro Pereira da Silva (à direita)
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ASSEMBLEIA

Associado sugere que Assembleia
adote votação eletrônica
Ele sugere:
“Acredito que para dar mais rapidez
e tornar a contagem dos votos mais
rápida poderia ser adotada a prática
da contagem eletrônica. Cada participante teria em sua cadeira dois
botões - um verde e um vermelho.
Na hora de votar, apertaria o verde
(no caso de “sim”) e o vermelho (no
caso de “não). A contagem dos votos seria imediata. Um painel apontaria o total de votos a favor e o total
de votos contrários”.

O professor de educação física
Leonardo Luiz Feitosa, 43 anos,
associado da CREDIABC há dois
anos, participou pela primeira vez
da Assembleia da Cooperativa. Ele
relata suas impressões:

“No geral, gostei do evento.
O atendimento foi super
bom. O café bem servido.
O sorteio dos brindes foi
muito legal. É um agrado
aos associados. O espaço
era amplo e não pegamos
trânsito para chegar lá.”
Segundo Leonardo, uma sugestão
para dar mais agilidade aos trabalhos seria substituir a tradicional
votação com os braços erguidos na

Leonardo Luiz Feitosa

aprovação ou rejeição dos temas em
debate, por um método “mais moderno e claro”.

De acordo com o associado, esse
sistema, que já é utilizado em câmaras municipais e outros órgãos
parlamentares, faria com que a contagem fosse célere e economizaria
tempo das pessoas que coordenam
a mesa dos trabalhos.

Marcão ganhou um celular
Marco Antonio de Oliveira, 67 anos,
aposentado da Prefeitura há dois
anos e meio, ganhou um celular,
durante o sorteio realizado após a
Assembleia.
Marcão, como ele é conhecido,
participou pela primeira vez deste
evento e gostou muito do que viu:
“Achei muito legal, bem democrático. Houve abertura para as pessoas
falarem. Reencontrei amigos que
não via. Gostei tanto que agora vou
participar de todas as próximas Assembleias que forem realizadas”.
Ele começou sua carreira na Prefeitura como motorista. Depois, foi
trabalhar com guincho. Passou para
a Oficina, onde se aposentou como
supervisor.
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“Naquela época, meu chefe
era o Gel (Gealzi Marques
Passos, atual presidente da
CREDIABC). Ele me ajudou
muito, porque eu tenho
um jeito assim meio casca
grossa, e o Gel sempre me
auxiliou bastante.”
“Quando soube que o Gel tinha sido
escolhido para presidir a CREDIABC,
comentei com meus amigos: ‘Agora,
a Cooperativa vai pra frente’.”

Marco Antonio de Oliveira

elogiar, elogio, porque quem vê o
estado crítico em que está o País,
ter uma Cooperativa como a nossa,
funcionando bem, direitinho, a gente tem mais é que prestigiar”.

Marcão disse que é uma pessoa sincera: “Quando tenho que criticar, eu
critico mesmo, mas quando é para

junho 2017

VISITA

CREDIABC recebe visita
de diretor presidente do Sicoob-Cecresp
O diretor presidente da Diretoria
Executiva do Sicoob-Cecresp, Marcelo
Cárfora, fez uma visita de cortesia à
CREDIABC na tarde de terça-feira,
30 de maio, quando foi recebido pela
Diretoria da Cooperativa.
Na foto, o diretor presidente do
Sicoob-Cecresp, Marcelo Cárfora;
o presidente da CREDIABC, Gealzi
Marques Passos, o Gel; a secretária
executiva
do
Sicoob-Cecresp,
Marcia Regiane Watzek Aureliano;
o diretor operacional da CREDIABC,
Domingos Lentini; a diretora
administrativa financeira do SicoobCecresp, Claudia Celeste da Costa
Cruz; e o diretor administrativo da
CREDIABC, Sergio Nani Baffile.

Está de volta
a promoção

APRESENTE E GANHE

Associado (a):
Quer ganhar
uma comissão
da CREDIABC?
É muito simples.
Apresente um novo associado
e a primeira capitalização efetiva
dele vai para o seu bolso.

www.crediabc.com.br

Participe!
Traga hoje mesmo um (a) novo
(a) associado (a) à CREDIABC
e fature o seu dindim.
Mais informações:

4332-3509
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PARCEIROS DA CREDIABC
• LINHA BRANCA

• AUDIÇÃO E VISÃO

Brastemp/Consul: Compra de produtos e
valores deverão ser consultados na CREDIABC.

Daron do Brasil: Rua Dr. Albuquerque Lins, 30
4º andar - sala 41 - Centro - Santo André
Telefones: 4427-4749 / 4427-6899
Site: www.darondobrasil.com.br

• INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS
Espaço Brasil Informática: Consulte valores de
notebooks e computadores na CREDIABC.
Fast Shop :
fastclub.fastshop.com.br/crediabc

Center Ótica: Avenida Peri Ronchetti, 1.800 loja 7 - Nova Petrópolis - São Bernardo do Campo
(dentro do Supermercado Davó)
Telefone: 4335-0774

Sony: www.sonystyle.com - Descontos de até
13% sobre os produtos oferecidos no site.

Ótica Eduardo: Rua Marechal Deodoro, 2.096
Centro - São Bernardo do Campo
Telefone: 4345-4726

• SEGUROS

• LAZER E ESPORTE

Beleze Corretora de Seguros:
Av. Atlântica, 585 - sala 12 - Jd. do Mar - São
Bernardo do Campo (Prédio da Porto Seguro)
Telefone: 4122-3777
Site: www.belezeseguros.com.br

CVC: Lojas em São Bernardo do Campo

Sicoob Corretora de Seguros
Telefone: 2537-6179
• CASA E CONSTRUÇÃO

- Avenida Francisco Prestes Maia, 81 - Centro
Telefone: 4330-0966
- Carrefour Vergueiro (Av. Senador Vergueiro,
2.100, Jd. Três Marias) - Telefone: 4121-9877
- Shopping São Bernardo Plaza (Av. Rotary, 624 Ferrazópolis) - Telefone: 4128-3663

Grupo Lua Nova: Rua Giacinto Tognato, 691
Baeta Neves - São Bernardo do Campo
Telefone: 4330-6699

Judô Sensei Suga - Rua Frei Gaspar, 701 Centro - São Bernardo do Campo
Telefone: 9.900-5886
Site: www.judosuga.com.br

Estilo Móveis Projetados:
Rua Felício Laurito, 66 - Centro - São Bernardo
do Campo - Telefone: 4330-1622

Susan Tur Viagens
Telefones: 4463-3042 / 3013-6777 / 9.9917-9535
Site: www.gruposusantur.com.br

Telhanorte: Avenida Pereira Barreto, 2.444
Paraíso - Santo André - Telefone: 3636-2600

• VETERINÁRIO

• EDUCAÇÃO

Clínica Veterinária São Bernardo:
Rua José Bonifácio, 590 - Centro - São Bernardo
do Campo - Telefone: 4127-1839

FIA CIAM: Rua Odeon, 150 - Vila Alcântara
São Bernardo do Campo - Telefone: 4128-2130
CNA Idiomas: Rua João Pessoa, 545 - Centro
São Bernardo do Campo - Telefone: 4126-1066
• ODONTOLOGIA
Clínica Titanium Odontologia Especializada:
Rua Almirante Tamandaré, 99 - Vila Bastos
Santo André - Telefone: 4436-4978
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