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Juntos fazemos
um mundo mais próspero
Nós somos a Sicredi Coomamp, Cooperativa que atua há 18 anos transformando a vida 
de nossos associados e suas comunidades na região de São Luís - MA e municípios 
circuvizinhos.

Somos umas das 108 cooperativas integrantes do Sicredi, a primeira instituição 
financeira cooperativa do Brasil. Fazemos parte de um sistema nacional, composto por 
mais de 5 milhões de associados que decidem conjuntamente os rumos do negócio e 
formam uma rede que poai a sua prósperidade com soluções financeiras responsável.

Estamos vivendo um período de grandes adversidades, mas acreditamos que juntos 
podemos promover mudanças, decidir novos rumos e retomar os planos de crescimento. 
Para que você conheça e participe dessa transformação, iremos compartilhar, neste 
relatório as informações sobre como geramos valor ao longo do ano de 2020.

Boa leitura!



MENSAGEM DO PRESIDENTE

Vencendo o imprevisível

 Os conceitos de gestão sempre apontaram para a necessidade do planejamento como forma 
de prever cenários, definir metas e objetivos organizacionais, traçar estratégias e métodos para 
conquistá-los e determinar como seria a jornada de crescimento da organização.
 O ano de 2020 foi excessivamente desafiador, especialmente pela presença da Pandemia que 
afetou a economia mundial e motivou uma reinvenção nos processos de gestão e de negócios.
 O isolamento social forçou a Sicredi Coomamp a readequar-se a uma nova forma de fazer 
negócios. Tivemos várias as interrupções em nossos postos de trabalho para preservação da saúde 
dos colaboradores. Aderimos a novos protocolos de higiene, viabilizando o atendimento das demandas 
dos associados mesmo à distância. 
 O Imprevisível dessa crise tinha nome: Covid19!
 Ainda assim, chegamos ao final do ano com resultados positivos. Avançamos em relação a 
2019. Se antes nossos ativos eram R$40,4 milhões, fechamos em R$47,3 milhões, e mesmo com a 
queda no nível de operações, conseguimos gerar um valor a disposição da Assembleia Geral Ordinária 
(AGO) para rateio de R$ 1.077, maior do que os R$935 mil do ano anterior.
 Esse ano encerra-se o mandato do Conselho de Administração eleito na AGO de 2017.
 Nesse período a Coomamp foi rebatizada. Há cerca de 03 anos passamos a ser a Sicredi 
Coomamp decorrente do nosso ingresso no referido Sistema. Essa adesão agregou-nos maior 
penetração, melhores processos e muito mais produtos e serviços à disposição do associado.Pudemos 
constatar que foram vários ganhos ao sistema cooperativista, em especial ao Sistema Sicredi que hoje 
já dispõe de 2.005 agências instalada em 24 unidades da federação, gerindo R$158,3 bilhões em 
ativos e auferindo um resultado anual da ordem de R$20,6 bilhões. 
 Muitos obstáculos foram vencidos, a ponto de podermos afirmar que hoje temos uma cooperativa 
maior e mais consciente da sua missão de oferecer serviços financeiros aos seus associados, gerando 
e distribuindo riquezas. Agradecemos todas essas conquistas e a confiança que foi depositada em 
nossa gestão. Partimos para um novo mandato, na certeza de que faremos as mudanças necessárias 
ao crescimento de nossa entidade financeira cooperativa.
 Muito obrigado!  

João Leonardo Sousa Pires Leal
Presidente do Conselho Administrativo da Sicredi Coomamp
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Nossa Cooperativa teve início em 07 de outubro 
de 2002, graças a união de esforços de servidores 
públicos das carreiras juridicas,que motivados pelo 
desejo de ofertar crédito e produtos financeiros 
de maneira acessível e responsável, constituíram 
a primeira cooperativade crédito do Maranhão: 
Coomamp. Nesse momento foi muito importante o 
apoio das associações de classes como a Associação 
dos Magistrados do Maranhão (AMMA), a Associação 
dos Magistrados do Trabalho da 16ª Região (AMATRA 
XVI) e a Associação do Ministério Público do Maranhão 
(AMPEM). Destacamos também o apoio relevante 
do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão e da 
Procuradoria Geral de Justiça.

A partir do ano de 2018, ingressamos no Sicredi, um 
dos principais sistemas de cooperativa de crédito do 
Brasil. Dessa forma, passamos a fazer parte de um 
sistema nacional, com empresas especializadas e 
instrumentos financeiros que aumentam a segurança 
de nossos associados e fortalecem nossa atuação 
local.

Atualmente, a Sicredi Coomamp é constituida por 
aproximadamente 2 mil associados, gerida por 8 
Conselheiros Administrativos e 6 Conselheiros Fiscais, 
apresenta um quadro composto por 13 colaboradores e 
possui 2 agências no município de São Luís, localizadas 
no Fórum Desembargador Sarney e no Edifício Office 
Tower, respectivamente.

NOSSOS NÚMEROS
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NOSSA COOPERATIVA

2
agências

13
colaboradores

14 
conselheiros

R$ 47,3 milhões
ativos

R$ 15,6 milhões
patrimônio líquido

2.055 
associados

25 
cidades abrangidas



APOIO AO ASSOCIADO

Por sermos uma instituição financeira cooperativa, na qual o associado é quem decide os rumos do
negócio, nosso objetivo principal é atender às suas necessidades financeiras. Quando ele prospera,
prosperamos todos juntos. Por isso, buscamos desenvolver soluções adequadas ao seu momento de 
vida, que impactem positivamente sua saúde financeira e sejam capazes de agregar renda para seus 
projetos pessoais ou sua empresa Conheça alguns dos produtos e serviços que oferecemos:
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Para você Para sua empresa Canais

• Câmbio
• Cartão de Crédito e Débito
• Certificação Digital
• Débito Automático
• Débito Direto Autorizado
• Conta Corrente
• Crédito (Pessoal, Veículos, 

Imobiliário)
• Consórcios
• Investimentos
• Previdência
• Pagamentos e Recebimentos
• Poupanças
• Seguros

• Conta Corrente
• Cartões Empresariais
• Soluções de Pagamentos e 

Recebimentos
• Folha de Pagamento
• Cobrança
• Custódia de Cheques
• Máquina de Cartões
• Domicílio Bancário
• Crédito
• Financiamentos
• Crédito para Investimentos 

BNDES
• Investimentos
• Previdência Empresarial
• Câmbio
• Consórcios
• Seguros

• Aplicativo Sicredi
• Internet Banking
• Serviços por Telefone
• WhatsApp



prosperidade aos nossos associados, que são os donos do negócio. Graças ao modelo robusto do Sicredi, foi 
possível crescer mesmo diante do cenário adverso e contribuir para o desenvolvimento social e econômico 
dos locais onde atuamos, uma vez que parte dos nossos resultados é revertida em crédito para a população, 
gerando oportunidades para geração de renda e movimentando a economia
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NOSSOS RESULTADOS

RESULTADO SICREDI COOMAMP

2018 2019 2020

Associados 1.930 2.042 2.055

Crédito R$ 27,2 milhões R$ 30,1 milhões R$ 25,5 milhões

Depósito à vista R$ 1,9 milhões R$ 2,8 milhões R$ 2,7 milhões

Depósito a prazo R$ 13,4 milhões R$ 16,9 milhões 23 milhões

Ativos R$ 35,9 milhões R$ 40,4 milhões R$ 43,3 milhões

Patrimônio líquido R$ 13,7 milhões R$ 13,9 milhões R$ 15,6 milhões



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Sicredi Coomamp - Cooperativa de Crédito dos Membros de Instituições Públicas das Carreiras Jurídicas e 
dos Servidores Públicos Federais, Estaduais e Municipais em São Luís/MA e Municípios Circunvizinhos

CNPJ/MF nº 05.545.390/0001-07
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Balanços patrimoniais
em milhares de reais

Confira as notas explicativas em: sicredi.com.br/coop/coomamp/documentos-e-relatorios

ATIVO 47.385                40.478                        PASSIVO 31.772                             25.949                            
    DISPONIBILIDADES (Nota 04 00                     213                                  DEPÓSITO Nota 10) 25.800                             19.805                            
    INSTRUMENTOS FINANCEIROS 45.587                38.413                                 Depósitos à vista 2.767                               2.876                              

(Nota 04) 17.615                7.930                                   Depósitos a prazo 23.033                             16.929                            
        Operações de crédito (Nota 05) 25.567                28.852                             DEMAIS INSTRUMENTOS FINANCEIRO .669                               3.966                              

(Nota 06 .405                  1.631                           (Nota 11 .630                               3.938                              
    PROVISÕES PARA PERDAS ESPERADAS ASSOCIADAS AO RISCO DE CRÉDITO (Nota 05 789)                    (678)                             (Nota 12 9                                     28                                    
    OUTROS ATIVO Nota 07) 34                       102                                  PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS, TRIBUTÁRIOS E TRABALHISTA Nota 13) 394                                   254                                  
    INVESTIMENTO Nota 08) 1.778                  1.657                               OUTROS PASSIVO Nota 14) 2.909                               1.924                              
    IMOBILIZADO DE USO (Nota 09 54                     771                              
    INTANGÍVE Nota 09) 21                       - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Nota 15) 15.613                             14.529                            

        CAPITAL SOCIAL 13.742                             12.935                            
        RESERVAS DE SOBRAS 794                                   659                                  
        SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS 1.077                               935                                  

TOTAL DO ATIVO 47.385                40.478                        TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 47.385                             40.478                            

ATIVO 31/12/2020 31/12/201 ASSIVO 31/12/2020 31/12/2019P9
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Sicredi Coomamp - Cooperativa de Crédito dos Membros de Instituições Públicas das Carreiras Jurídicas e 
dos Servidores Públicos Federais, Estaduais e Municipais em São Luís/MA e Municípios Circunvizinhos

CNPJ/MF nº 05.545.390/0001-07

Demonstrações de sobras ou perdas
em milhares de reais

INGRESSOS E RECEITAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA                           2.822                           6.095                           6.765 
  Operações de crédito (Nota 05)                            2.822                            6.095                            6.765 

DISPÊNDIOS E DESPESAS DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA                             (590)                          (1.193)                          (1.783)
  Operações de captação no mercado                             (221)                             (531)                             (857)

                            (156)                             (349)                             (513)
  Provisões para perdas esperadas associadas ao risco de crédito (Nota 05)                             (213)                             (313)                             (413)

RESULTADO BRUTO DA INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA                           2.232                           4.902                           5.409 

OUTROS INGRESSOS E RECEITAS/DISPÊNDIOS E DESPESAS OPERACIONAIS                          (1.465)                          (3.109)                          (3.638)
  Ingressos e receitas de prestação de serviços                               187                               391                               338 
  Rendas de tarifas bancárias                                 55                               115                               114 
  Dispêndios e despesas de pessoal (Nota 18)                             (672)                          (1.457)                          (1.601)

(Nota 19)                             (767)                          (1.567)                          (1.771)
  Dispêndios e despesas tributárias                                (10)                                (33)                                (76)
  Outros ingressos e receitas operacionais (Nota 20)                               193                               425                            2.219 
  Outros dispêndios e despesas operacionais( Nota 21)                             (451)                             (983)                          (2.861)

RESULTADO OPERACIONAL                               767                           1.793                           1.344 

RESULTADO NÃO OPERACIONAL                                  (2)                                  (2)                                  (6)

RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO E PARTICIPAÇÕES                               765                           1.791                           1.338 

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                                    2  -  - 
  Provisão para Imposto de Renda                                    1  -  - 
  Provisão para Contribuição Social                                    1  -  - 

PARTICIPAÇÕES NAS SOBRAS                               (35)                               (83)                               (34)

RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DAS DESTINAÇÕES                               732                           1.708                           1.304 

Descrição das contas
01/07/2020 a 
31/12/2020         

(Não auditado)

01/01/2020 a 
31/12/2020

01/01/2019 a 
31/12/2019

Confira as notas explicativas em: sicredi.com.br/coop/coomamp/documentos-e-relatorios



Sicredi Coomamp - Cooperativa de Crédito dos Membros de Instituições Públicas das Carreiras Jurídicas e 
dos Servidores Públicos Federais, Estaduais e Municipais em São Luís/MA e Municípios Circunvizinhos

CNPJ/MF nº 05.545.390/0001-07
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Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
em milhares de reais

Confira as notas explicativas em: sicredi.com.br/coop/coomamp/documentos-e-relatorios

Capital Social Reserva Legal
Sobras ou Perdas 

Acumuladas
Total

Saldos no início do período em 01/01/2019 11.905                      294                            1.785                        13.984                      

      Distribuição de sobras para associados - - (1.187)                       (1.187)                       
- 248                            - 248                            
- - (21)                             (21)                             

   Capital de associados
      Aumento de capital 1.246                         - - 1.246                         
      Baixas de capital (794)                           - - (794)                           
   Resultado do período - - 1.304                         1.304                         

      FATES - Estatutário - - (117)                           (117)                           
      Juros sobre o capital próprio 578                            - (712)                           (134)                           
      Reserva legal - Estatutária - 117                            (117)                           -

12.935                      659                            935                            14.529                      
Mutações do Período 1.030                        365                            (850)                          545                            
Saldos no início do período em 01/01/2020 12.935                      659                            935                            14.529                      

      Distribuição de sobras para associados - - (874)                           (874)                           
- - (61)                             (61)                             

   Capital de associados
      Aumento de capital 1.377                         - - 1.377                         
      Baixas de capital (876)                           - - (876)                           
   Resultado do período - - 1.708                         1.708                         

      FATES - Estatutário - - (135)                           (135)                           
      Juros sobre o capital próprio 306                            - (361)                           (55)                             
      Reserva legal - Estatutária - 135                            (135)                           -

13.742                      794                            1.077                        15.613                      
Mutações do Período 807                            135                            142                            1.084                        
Saldos no início do período em 01/07/2020 (Não auditado) 13.160                      659                            976                            14.795                      
   Capital de associados
      Aumento de capital 662                            - - 662                            
      Baixas de capital (381)                           - - (381)                           
   Resultado do período - - 732                            732                            

      FATES - Estatutário - - (135)                           (135)                           
      Juros sobre o capital próprio 301                            - (361)                           (60)                             
      Reserva legal - Estatutária - 135                            (135)                           -

13.742                      794                            1.077                        15.613                      
Mutações do Período 582                            135                            101                            818                            
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Sicredi Coomamp - Cooperativa de Crédito dos Membros de Instituições Públicas das Carreiras Jurídicas e 
dos Servidores Públicos Federais, Estaduais e Municipais em São Luís/MA e Municípios Circunvizinhos

CNPJ/MF nº 05.545.390/0001-07

Demonstrações do fluxo de caixa
em milhares de reais

Confira as notas explicativas em: sicredi.com.br/coop/coomamp/documentos-e-relatorios

01/07/2020 a 
31/12/2020 

(Não auditado)
01/01/2020 a 

31/12/2020
01/01/2019 a 

31/12/2019
  RESULTADO DO SEMESTRE/EXERCÍCIO APÓS AJUSTES AO RESULTADO 905                            1.927                        1.279                        
    Resultado do semestre/exercício 732                            1.708                         1.304                         
    AJUSTES AO RESULTADO DO SEMESTRE/EXERCÍCIO 173                            219                            (25)                            
      (Reversão) Provisão para perdas esperadas associadas ao risco de crédito 184                            111                            (117)                          

120                            238                            230                            
4                                5                                9                                

      Provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas -                             -                             (30)                             
(135)                          (135)                          (117)                          

  VARIAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS 5.519                        8.402                        993                            
- - 2                                

    (Aumento) Redução em operações de crédito 1.507                         3.285                         (2.030)                       
(48)                             - -

(563)                          (774)                          (984)                          
127                            68                              8                                

    Aumento em depósitos 4.087                         5.995                         4.398                         
(16)                             11                              17                              

(655)                          (1.308)                       (1.430)                       
    Absorção de dispêndios pelo FATES (6)                               (15)                             (98)                             
    Aumento em outros passivos 1.086                         1.140                         1.110                         
  ATIVIDADES OPERACIONAIS - Caixa líquido proveniente/(aplicado) 6.424                        10.329                      2.272                        

(86)                             (121)                          (217)                          
    Aquisição de imobilizado de uso (8)                               (24)                             (77)                             
    Aplicações no intangível (17)                             (23)                             -
  ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS - Caixa líquido proveniente/(aplicado) (111)                          (168)                          (294)                          
    Integralização de capital 662                            1.377                         1.246                         
    Baixa de capital (381)                          (876)                          (794)                          
    Juros ao capital próprio (60)                             (55)                             (134)                          
    Distribuição de Sobras - (935)                          (1.208)                       

- - 248                            
  ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS - Caixa líquido proveniente/(aplicado) 221                            (489)                          (642)                          
  AUMENTO/DIMINUIÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 6.534                        9.672                        1.336                        
  Caixa e equivalente de caixa no início do período 11.281                      8.143                         6.807                         

17.815                      17.815                      8.143                         
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Demonstrações dos resultados abrangentes
em milhares de reais

Confira as notas explicativas em: sicredi.com.br/coop/coomamp/documentos-e-relatorios

01/07/2020 a 31/12/2020 
(Não auditado) 

01/01/2020 a 31/12/20200 1/01/2019 a 31/12/2019

Resultado líquido do exercício 732                                       1.708                                    1.304                                    
Outros resultados abrangentes -                                        -                                        -                                        
Resultado abrangente atribuível 732                                       1.708                                    1.304                                    
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RELATÓRIO - AUDITORIA INDEPENDENTE

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos
Administradores e Associados da
Sicredi Coomamp - Cooperativa de Crédito dos Membros de Instituições Públicas das Carreiras Jurídicas e dos Servidores 
Públicos Federais, Estaduais e Municipais em São Luís/MA e Municípios Circunvizinhos
São Luís / MA

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da Sicredi Coomamp - Cooperativa de Crédito dos Membros de Instituições Públicas das 
Carreiras Jurídicas e dos Servidores Públicos Federais, Estaduais e Municipais em São Luís/MA e Municípios Circunvizinhos (“Cooperativa”) que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020, e as respectivas demonstrações de sobras, dos resultados abrangentes, 
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes,a 
posição patrimonial e financeira da Sicredi Coomamp - Cooperativa de Crédito dos Membros de Instituições Públicas das Carreiras 
Jurídicas e dos Servidores Públicos Federais, Estaduais e Municipais em São Luís/MA e Municípios Circunvizinhos em 31 de dezembro 
de 2020, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN).

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação a Cooperativa, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor

A administração da Cooperativa é responsável por essas outras informações que compreendem o relatório da administração. Nossa 
opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão 
de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento 
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que 
há distorção relevante no relatório da administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Cooperativa continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações financeiras a não ser que a administração pretenda liquidar a Cooperativa ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Cooperativa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações financeiras.
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estejam livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável 
é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria, sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva 
razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional 
e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude 
ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria 
apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior 
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais.
• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados 
às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Cooperativa.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 
pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências 
de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em 
relação à capacidade de continuidade operacional da Cooperativa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data 
de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Cooperativa a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações 
financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de 
auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que 
eventualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.

Porto Alegre, 11 de março de 2021

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC – 2SP015199/O-6

Américo F. Ferreira Neto
Contador CRC-1SP192685/O-9
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