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REGULAMENTO DE NÚCLEOS 
 
OBJETIVO 
1. Este regulamento é complemento ao disposto no artigo 39 do Estatuto Social. 

a. Nas Assembleias Gerais os associados serão representados por 60 (sessenta) 
delegados, eleitos pelo método do quociente eleitoral, com mandato de 3 (três) 
anos, permitida a reeleição. 

b. Para todos efeitos legais a que se referem o Estatuto Social e a regulamentação 
vigente, neste regulamento e nas comunicações da cooperativa, os grupos 
seccionais serão denominados Núcleos e os delegados serão denominados 
Coordenadores de Núcleos. 

2. O Sicoob Santa organiza os associados em Núcleos, para que – além de escolherem 
seus representantes para Assembleias – todos possam acompanhar a gestão, planejar e 
participar ativamente das decisões. 

3. Este regulamento disciplina os procedimentos para formação de núcleos, eleição, 
participação e responsabilidades dos delegados do Sicoob Santa. 
 

DA FORMAÇÃO DE NÚCLEOS 
4. Cada unidade de atendimento deve possuir pelo menos um Núcleo. 
5. A formação do Núcleo tem como orientação a proximidade geográfica, afinidade 

profissional e local de atendimento dos associados. 
6. A definição da formação dos núcleos é de competência do Conselho de Administração, 

são eles: 

Unidade de Atendimento Núcleo 

Sede 
1 São Paulo - Paulista 
2 São Paulo – Demais regiões 
3 Cáceres 

PA SP Sul 4 São Paulo - Zona Sul 
PA Rio 5 Rio de Janeiro 

PA Petrópolis 

6 Petrópolis Saúde 
7 Petrópolis Educação 
8 Teresópolis 
9 Três Rios 

10 Juiz de Fora 

PA Vitória 
11 Vitória 

12 Santa Teresa 

PA Blumenau 
13 Blumenau 
14 Tijucas 

PA Tubarão 15 Tubarão 

 
DA COORDENAÇÃO DOS NÚCLEOS 
7. O coordenador de núcleo tem como responsabilidade organizar, reunir e articular as 

diferentes opiniões, necessidades e expectativas dos associados. 
8. O coordenador de núcleo deve relacionar-se continuamente com o seu grupo de 

associados para: 
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a. Mobilizar e facilitar a participação ativa e organizada do quadro social nos debates e 
decisões; 

b. Manter os associados informados sobre a gestão e desenvolvimento dos negócios 
da Cooperativa; 

c. Representar os interesses e necessidades dos cooperados nas Assembleias Gerais; 
9. O coordenador de núcleo deve atuar como mediador do relacionamento e da 

comunicação entre os associados e a administração da cooperativa. 
10. O coordenador de núcleo deve acompanhar a gestão da cooperativa, recebendo 

informações e esclarecendo dúvidas por meio de contato direto com a Diretoria, 
Conselho de Administração e Conselho Fiscal. 

11. O coordenador de núcleo deve participar dos seguintes eventos: 
a. cursos presenciais ou a distância; 
b. reuniões de acompanhamento da gestão (presenciais ou por videoconferência); 
c. reuniões de coordenadores de núcleos da Unidade de Atendimento; 
d. reuniões anuais de núcleo; 
e. encontros anuais de coordenadores de núcleos da Cooperativa. 

12. O coordenador é eleito pelos associados e assume essas importantes 
responsabilidades, posição de liderança e visibilidade nas ações da Cooperativa. Mas 
isso não lhe confere qualquer tipo de privilégio ou regalia na sociedade, seus direitos e 
deveres são iguais a de todos os associados. 
 

DAS REUNIÕES DE NÚCLEO 
13. As reuniões anuais de núcleo são encontros realizados com os associados para informar 

e debater, sem caráter deliberativo, os assuntos relacionados à gestão e ao 
desenvolvimento da Cooperativa, tais como: 
a. Produtos e Serviços: para que os associados conheçam e esclareçam dúvidas em 

relação aos negócios da Cooperativa; 
b. Prestação de Contas:  para informar os associados em relação às operações e 

resultados do núcleo, unidade de atendimento e cooperativa; 
c. Planejamento: para que os associados possam colaborar na construção do 

planejamento estratégico, plano de metas e ações da cooperativa; 
d. Outros assuntos de interesse dos cooperados do núcleo: como proposições 

para promover o desenvolvimento dos associados, segmentos e comunidades 
relacionadas ao núcleo e também os debates sobre insatisfações ou dúvidas que 
geram polêmicas entre os associados e a gestão da cooperativa. 

14. As reuniões devem ser espaços democráticos de livre debate para aprimorar o 
conhecimento e o sentimento de Pertencer dos associados. 

15. As reuniões anuais são convocadas pelo Presidente do Conselho de Administração, 
mediante Comunicado divulgados nas unidades de atendimento e meios eletrônicos da 
Cooperativa, além de convites aos associados por meio de correspondência ou 
mensagens eletrônicas. 

16. Poderão ser realizadas reuniões de núcleos extraordinárias, para discutir assuntos de 
interesse da sociedade que não possam aguardar realização da reunião anual. 
a. As reuniões extraordinárias poderão ser convocadas pelo Presidente do Conselho 

do Administração, Coordenadores de Núcleos ou por 10% (dez por cento) dos 
associados do núcleo; 

b. No caso da reunião extraordinária não ser convocada pelo Presidente do Conselho 
de Administração, o coordenador do núcleo ou representante dos associados, 
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deverá enviar a pauta da reunião para o Conselho de Administração com no mínimo 
10 (dez) dias úteis da reunião, para que o Conselho possa preparar as informações 
necessárias e designar os participantes da reunião. 

17. As reuniões de núcleo e reuniões de coordenadores de núcleos da Unidade de 
Atendimento, devem ser registradas em atas e lista de presença dos participantes; 
a. A preparação das atas e listas de presença é responsabilidade dos colaboradores 

da unidade de atendimento ao qual o núcleo pertence; 
b. As atas devem ser assinadas pelos cooperadores de núcleo, colaboradores da 

Unidade de Atendimento, conselheiros e diretores presentes. 
 
DA ELEIÇÃO DOS COORDENADORES 
18. Caberá à Diretoria Executiva a responsabilidade por convocar e organizar o processo 

eleitoral dos coordenadores de núcleo. 
Convocação 

19. A eleição será convocada por meio de edital que: 
a. Concederá 30 (trinta) dias para inscrição dos interessados; 
b. Informará a quantidade de vagas de coordenadores por núcleo, de acordo com 

sistema de cálculo definido em Estatuto Social; 
c. Orientará a forma de inscrição e a disponibilização do Estatuto Social e deste 

Regulamento para que o associado tenha prévio conhecimento das 
responsabilidades da função. 

Inscrição 
20. Para se inscrever o associado deve atender os seguintes requisitos: 

a. ser associado no momento da convocação da eleição; 
b. estar em dia com suas obrigações na cooperativa; 
c. não ser conselheiro, diretor, colaborador da cooperativa ou possuir parentesco com 

associados ocupantes desses cargos; 
d. declarar estar ciente do Estatuto Social e Regulamento de Núcleos, especialmente 

sobre as responsabilidades do coordenador de núcleo; 
e. declarar possuir disponibilidade e compromisso para desempenhar suas funções. 

21. Após receber as inscrições, a Diretoria irá validar os requisitos do associado para 
confirmar ou não sua inscrição. 
a. caso o associado não tenha sua inscrição confirmada, poderá recorrer ao Conselho 

de Administração que emitirá decisão final. 
22. Na hipótese de não haver número suficiente de candidatos para preenchimento das 

vagas, o prazo para inscrição dos interessados poderá ser prorrogado. 
Votação 

23. Encerrado o prazo para inscrições, a Diretoria Executiva divulgará para todo quadro 
social, os nomes dos candidatos inscritos, bem como a forma de votação. 

24. Não havendo mais interessados do que o número de vagas, não será necessária a 
realização de votação, neste caso os candidatos inscritos serão nomeados 
coordenadores de núcleo. 

25. A Diretoria deverá comunicar os associados, com um prazo de no mínimo 10 (dez) dias 
de antecedência, a forma e local de votação para escolha dos coordenadores. 

26. De acordo com a ordem decrescente de votação, que sempre que ocorrer será através 
de voto secreto, serão eleitos os coordenadores de núcleo. 

27. No caso de empate será eleito o candidato com maior tempo de associação. 
28. A escolha poderá ocorrer por meio de votação eletrônica, em sistema disponibilizado 
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pela Cooperativa. 
a. Na votação por meio de sistema eletrônico, deve ser garantido a conferencia da lista 

de votantes, sem que seja permitida a verificação da escolha dos mesmos. 
Nomeação 

29. Encerrado o processo eleitoral, o diretor executivo publicará a relação dos 
coordenadores nomeados. 

30. Eventuais recursos deverão ser apresentados ao Conselho de Administração, a quem 
caberá a decisão final sobre o processo. 

 
DA PARTICIPAÇÃO EM ASSEMBLEIAS 
31. Os coordenadores de núcleo têm o dever de comparecer às Assembleias Gerais, que 

são realizadas no mínimo anualmente, para deliberarem sobre a pauta constante em 
edital. 

32. A participação do coordenador nos debates e deliberações, deve ser orientada pelos 
interesses e necessidades dos associados de seu núcleo. 

33. Os coordenadores de núcleo terão cobertura financeira da cooperativa para passagens, 
diárias de hotel, alimentação e traslados, de acordo com os limites estabelecidos pelo 
órgão de administração, não recebendo, entretanto, qualquer remuneração pela 
presença. 
a. As viagens, alimentação, hospedagem e traslados serão definidos pela organização 

do evento, de acordo com o Regulamento de Viagens; 
b. Não serão reembolsadas despesas não autorizadas previamente. 
 

DESTITUIÇÃO DE COORDENADORES 
34. Os coordenadores poderão ser destituídos a qualquer tempo pelos núcleos, por 

intermédio de representação formal ao órgão de administração da cooperativa, firmada 
por, no mínimo, 10% (dez por cento) dos cooperados do respectivo grupo. 
a. Na representação deverão constar os motivos da solicitação de destituição; 
b. Os cooperados requerentes deverão estar devidamente identificados com: nome 

legível, CPF, telefone para contato e assinatura. 
35. O órgão de administração após apreciar a representação, se pronunciará sobre a 

conveniência da pretensa destituição e comunicará sua decisão ao Núcleo e ao 
Coordenador. 

36. Havendo destituição, a Diretoria Executiva deverá convocar nova eleição em até 60 
(sessenta) dias contados da comunicação da decisão ao Núcleo. 

 


