
 
 

CARIMBO DA COOPERATIVA  CONTA 

CORRENTE 

  
 

Nome por Extenso___________________________________________________________________________ 

Matricula_____________Unidade________________________________________ 
 

Residência: Rua/Av _______________________________________________________________ nº ________ 

Bairro_____________________Cidade___________________________Estado__________CEP____________ 

Nascido(a)_____/_____/_____Nacionalidade______________________Estado Civil______________________ 

Profissão_______________________________Carteira de Trabalho nº ____________________Série_________ 

Data de Emissão_____/_____/_____D.R.T. de_______________________Estado_________________________ 

Cart. Identidade______________Data____/____/____Orgão Expedidor_______________________ Estado____ 

CPF_______________________Admissão na Empresa_____/_____/_____ 

Telefone:                        Celular:                      IMAIL: 
 PROPOSTA DE ADMISSÃO  

O acima qualificado e abaixo assinado, tendo pleno conhecimento do Estatuto Social, que se obriga a cumprir, solicita sua admissão 

como associado desta Cooperativa, subscrevendo e integralizando mensalmente, as cotas de capital estipuladas no estatuto. 

Em conseqüência, autoriza o desconto no seu salário ou rescisão contratual, das parcelas de capital, contribuições e parcelas de 

empréstimos devidas. 

 

Data____/____/____ 

Aprovada em reunião do Conselho de Administração 

 

Admissão em ____/____/____ 

 

 

__________________________________________ 

Assinatura do Presidente por extenso 

 

Demissão          Eliminação          Exclusão 
 

Em____/____/____ 

 

 

Assinatura do Presidente por extenso 

 

Assinatura do Solicitante (Nome Legível) 

Autógrafo 

Instruções 

 

1- Preencher à máquina. 

2- Depois de aprovada, arquivar em ordem alfabética. 

3- Encaminhar juntamente com as propostas de empréstimos, para conferência 

de assinaturas. 

4- Após a saída da Cooperativa, arquivar separadamente, em ordem alfabética 

5- Após cinco anos da saída destruir. 

1ª Via da Credextra       2ª Via do Extrabom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO 

 

 

Nome: 

CPF/CNPJ: 

Representante legal (se pessoa jurídica): 

CPF: RG/Órgão Expedidor: 

 

Em cumprimento ao disposto no artigo 2º, inciso V, da Circular 3.461, de 24/07/2009, 
do Banco Central do Brasil, declaramos que nossa relação de negócios com a 
cooperativa tem o seguinte propósito e natureza: 

 

 Realizar movimentações financeiras em conta-corrente e/ou conta de capital. 

 Realizar aplicações financeiras. 

 Realizar empréstimos ou financiamentos. 

 Utilizar cartão de crédito. 

 

Declaramos, ainda: 

Estar ciente, sob as penas da lei, que o relacionamento objeto da presente Declaração 
de Propósito se insere na prevenção e combate às atividades relacionadas com os 
crimes previstos na Lei nº 9.613, de 03/03/1998, a qual dispõe sobre os crimes de 
“lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, assim como a utilização do sistema 
financeiro nacional para os ilícitos previstos nessa Lei. 

 

Local e data: 

Assinatura do cooperado (ou representante legal no caso de pessoa jurídica): 

 

 
 


