
 

 

 

PLANO DE TRABALHO PARA 

O MANDATO DE 

CONSELHEIRO FISCAL NA 

COOPERATIVA DE CRÉDITO 

DE LIVRE ADMISSÃO DO 

CENTRO OESTE MINEIRO 

LTDA. 

SICOOB UNIÃO CENTRO 

OESTE 
 

 

 

 

 

  



 

A Presente Chapa, formada para a candidatura aos cargos de Conselheiros 
Fiscais para compor o Conselho Fiscal da Cooperativa de Crédito de Livre 
Admissão do Centro Oeste Mineiro Ltda., Sicoob União Centro Oeste, composta 
pelos membros efetivos e suplentes, respectivamente: 

 

Efetivo, Nizan Alves Ferreira 

Efetivo, Derly Teixeira da Cunha Júnior 

Efetivo, João Paulo  

 

Suplente, Margarete Ribeiro 

Suplente, Alexandre Miranda 

Suplente, Alexander Zuquim 

 

Vem apresentar sua proposta de trabalho para o mandado a ser exercido na 
referida Instituição para registro da Chapa, conforme solicita o Regimento 
Eleitoral, e para ser divulgado aos Cooperados, com intuito de que esses 
possam embasar seu voto em um plano de trabalho que venha atender aos seus 
anseios e expectativas. 

 

O Conselho de Fiscal é o órgão responsável pela fiscalização assídua e 
minuciosa da Administração da Cooperativa, sujeito aos ditames do Estatuto 
Social e Regimentos Internos. 

 
O Conselho Fiscal tem como finalidade certificar que as atividades previstas para 
a Instituição, as funções desempenhadas e as operações realizadas pelos 
responsáveis competentes, os controles operacionais, os registros e as 
demonstrações contábeis e demais atos e fatos administrativos estejam em 
conformidade com o disposto no Estatuto Social e na legislação e nas normas 
aplicáveis à Cooperativa.   
 
Diante das prerrogativas dispostas acima, apresentamos nosso plano de 
trabalho para o período de nossa atuação em conformidade com as exigências 
legais e dentro dos limites operacionais da função, se eleitos formos: 
 
 

Atividades Mensais 

Reunir-se mensalmente, na Sede da Cooperativa, conforme previsto no 
Estatuto e Regimento 

Examinar as atas das reuniões da Diretoria Executiva e Conselho de 
Administração, observando os assuntos mais relevantes 

Realizar a conferência das tesourarias das agências 

Acompanhamento dos balancetes mensais e da situação financeira da 
Cooperativa 

Acompanhamento dos trabalhos das Auditorias Externa e Cooperativa 

Acompanhamento das metas de planejamento e do orçamento anuais 



Monitorar o cumprimento das Políticas Instituídas pelo Sicoob Confederação 

Acompanhar os trabalhos e conclusões da Diretoria de Riscos e da Unidade 
de Controles Internos, Riscos e Conformidade 

Acompanhar a ocorrência de Fatos Relevantes e suas corretas 
comunicações aos Órgãos de Controle e Banco Central 

Acompanhar os ofícios e solicitações dos Órgãos de Controle e Banco 
Central 

Acompanhar as demandas de Ouvidoria 

Acompanhar a utilização dos recursos destinados ao Fundo de Assistência 
Técnica e Educacional - FATES 

Avaliação das ocorrências de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e 
Financiamento do Terrorismo, bem como ocorrências e tratamento de 
Fraudes 

Participar dos Eventos promovidos pela Cooperativa 

Acompanhar as pesquisas de satisfação aplicadas aos Cooperados e 
Clientes para conhecer as necessidades e expectativas dos mesmos 

Anual 

Análise do relatório anual de controles internos 

Acompanhamento das metas de planejamento e orçamento 

Análise das demonstrações financeiras e Emissão de parecer sobre o 
Balanço 

Verificar se a Cooperativa vem cumprindo os procedimentos legais para 
convocação de Assembleias e divulgação de informações 

Comparecer às Assembleias e convocações da Cooperativa 

Analisar as atas das Assembleias Ordinárias e Extraordinárias 

Divulgar os resultados de sua atuação aos Cooperados através das 
assembleias e ou canais próprios da Cooperativa 

Eventuais 
Reunir-se com os Auditores Independentes e Auditores Internos, quando 
das ocorrências de Auditorias 

 
Examinar proposta de transformação, incorporação, fusão ou cisão, quando 
houver 

 
 
Sem prejuízo em manter contato direto com os Associados para verificar fatos, 
demandas e ações da Cooperativa, para garantir a efetiva representação dos 
mesmos junto as políticas adotadas pela administração.  
 

Pains/Arcos-MG, 23 de março de 2020. 


