
 
 

Departamento de Organização do Sistema Financeiro (Deorf) 
Gerência-Técnica no Rio de Janeiro (GTRJA) 

Av. Presidente Vargas, 730 ‒ 21° andar ‒ Centro ‒ 20071-900 Rio de Janeiro ‒ RJ 
Tel.: (21)2189-5020, 2189-5146, 2189-5126 

E-mail: gtrja.deorf@bcb.gov.br 

Ofício 1.995/2021–BCB/Deorf/GTRJA 
PE 178443 Rio de Janeiro, 19 de janeiro de 2021. 
 
 
À 
Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos no Estado do Espírito Santo 
– Sicoob Servidores 
Rua Dionísio Rosendo, nº 155, sala 901 – Ed. Renata – Centro 
29.010-100 - Vitória – ES  

 
A/C dos Senhores 
Marcio José Neves Gomes - Presidente 
José Jesus Lins Ribeiro da Costa - Diretor Administrativo 
 
Assunto: Comunicação de manifestação favorável a dispensa de projeto de alteração estatutária. 
 
 
 Prezados Senhores, 
 
 Reportamo-nos ao requerimento, de 15 de outubro de 2020, que trata de pedido de 
dispensa de projeto de alteração estatutária dessa Cooperativa visando a (i) definição da área de 
admissão de associados para todo território nacional; e (ii) ampliação das condições de associação 
a todas as pessoas físicas e jurídicas, residentes na área de ação da Cooperativa, ao amparo do art. 
6º, § 1º, combinado com o art. 14, da Resolução nº 4.434, de 2015, e do art. 7º, § 1º, da Circular 
nº 3.771, de 2015. 
 
2. A propósito, comunicamos que o Banco Central do Brasil, por decisão do Senhor 
Gerente-Técnico do Deorf/GTRJA, de 19 de janeiro de 2021, manifestou-se favoravelmente ao 
pleito em questão, ficando essa Cooperativa, portanto, habilitada à realização do correspondente 
ato societário, na forma da lei e do artigo 9º da Circular nº 3.771, de 2015. 
 
3. Após a realização da assembleia geral que deliberar a alteração estatutária aqui 
tratada, deverá ser instruído novo processo, de acordo com as orientações disponíveis no Capítulo 
5.4 do Sisorf. 
 
   Atenciosamente, 
 
 
 

Alexandre Martins Bastos Délio José Cordeiro Galvão 
Gerente-Técnico Coordenador 
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