Formulário de Requisitos do Projeto / Práticas e Ações Regionais

Nome do Projeto:

Projeto de Criação de Cooperativas de Crédito
Central SICREDI SP

Preparado por:
CIESP

Cliente:

2003

Iniciado em:
Concluído em:

2004

Histórico do Projeto
Projeto Criação de Cooperativas de Crédito
Projeto de Constituição de Cooperativas de Crédito para apoio aos Empresários associados ao
CIESP. Inicialmente, foram constituídas três cooperativas – SICREDI CIESP Alta Noroeste
(Birigui); SICREDI CIESP ABCD (São Bernardo do Campo) e SICREDI CIESP Alta Mogiana
(Sertãozinho)
Objetivos do Projeto

•

Ampliar a oferta de crédito para os associados, com foco no pequeno e médio
empreendedor;

•

Reduzir custos do crédito e dos serviços bancários para os associados;

•

Ampliar o acesso a produtos e serviços financeiros em geral.

•

Criação de um mecanismo agregador de renda que mantenha os recursos financeiros
circulando no setor

Descrição Passo a Passo
Foram realizadas várias reuniões e palestras sobre a constituição da cooperativa em todas as
cidades da área de atuação. Somente após a conscientização dos empresários e o total
entendimento da real função de uma cooperativa é que o projeto foi encaminhado ao
Banco Central. Esta etapa foi fundamental para o sucesso apresentado, hoje, pelas
cooperativas.
Basicamente, as principais etapas de constituição foram as seguintes:
•
•
•
•
•

Reunião de definições macro das cooperativas entre o CIESP e o SICREDI;
Definição do público-alvo da cooperativa;
Definição dos sócios fundadores, pertencentes ao segmento empresarial;
Definição da área de atuação da cooperativa (cidades).
Definição do capital inicial com apoio financeiro do CIESP (R$ 300.000,00 por

•
•
•
•

•
•
•
•

cooperativa);
Elaboração do projeto de constituição pela Central SICREDI SP;
Aporte do projeto no BACEN para análise e aprovação;
Após a aprovação, realização da AGC (Assembléia Geral de Constituição);
Definição do Conselho de Administração e Fiscal da Cooperativa compostos por 1
Presidente, 1 Vice-Presidente, 3 Conselheiros de Administração Efetivos, 3
Conselheiros de Administração Suplentes, 3 Conselheiros Fiscais Efetivos e 3
Conselheiros Fiscais Suplentes, totalizando 14 membros. Estes cargos foram
compostos por industriais participantes do Projeto de Constituição.
Aprovação do BACEN sobre a AGC.
Contratação dos colaboradores da cooperativa pela Central SICREDI SP;
Treinamentos necessários aos colaboradores;
Início das Atividades.

1 - Poderão ser considerados tanto trabalhos internos (reuniões, site, cursos e outros), como trabalhos externos.
2 - O formulário é individual para cada ação e sugerimos colocar as 5 ações principais.

