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REQUERIMENTO Nº 066/2011 
 
A Mesa Diretora da Câmara Municipal de 
Vereadores de Arvorezinha – RS 
 
 
 
 
 
    LUIZ PAULO FONTANA, juntamente com os demais Vereadores abaixo-
assinados com assento neste Legislativo Municipal, vem à presença de Vossa Excelência requerer seja 
realizada uma Sessão Solene pela Câmara de Vereadores homenageando a Sicredi Botucaraí pela 
passagem dos 30 de fundação e Pelos 26 anos de Agência da Sicredi em Arvorezinha. 
 
    J U S T I F I C A T I V A 

O Cooperativismo é um instrumento de organização econômica da sociedade, criado na Europa no 
século XIX, caracterizando-se como uma forma de ajuda mútua através da cooperação e da parceria. A 
sociedade cooperativa é uma associação autônoma de pessoas unidas voluntariamente para satisfazer suas 
necessidades econômicas, sociais e culturais em comum, por meio de uma empresa de propriedade 
conjunta e de gestão democrática. Entre os vários tipos de cooperativas, existem as cooperativas de 
crédito, criadas para oferecer soluções financeiras aos seus associados, constituindo-se num instrumento 
destes para acesso a produtos e serviços adaptados às suas necessidades e condições financeiras. Na 
América Latina, o cooperativismo de crédito começou em 1902, na localidade de Linha Imperial, 
Município de Nova Petrópolis - Rio Grande do Sul, pelas mãos do padre suíço Theodor Amstad. 

A história da Sicredi Botucaraí RS começa no dia 3 de outubro de 1981, quando 22 produtores 
rurais locais reuniram-se na antiga sede da Afecosol (Associação dos Funcionários da Coagrisol) e, 
organizados pela madrinha Coagrisol, criaram a CREDIAGRO, uma cooperativa de crédito que surgiu 
para suprir as necessidades da época e criar uma ferramenta que facilitasse a obtenção de crédito para os 
produtores da nossa região. Nesta ocasião foi formada a primeira diretoria, tendo como presidente Olavo 
Sebastião Lautert Valendorff. 

Aqueles que tiveram o privilégio de participar da assembléia de fundação também tiveram a 
oportunidade de acompanhar a realização deste sonho, utópico para alguns, mas que hoje se vê uma 
cooperativa de crédito que destaca-se no cumprimento de sua missão. Em síntese, os desafios foram 
vencidos com dinamismo, união, motivação e acima de tudo, com desempenho e espírito inovador para o 
progresso que hoje se vê. 

Após a primeira gestão, o cooperativista Orlando Borges Muller foi eleito Diretor Presidente da 
Crediagro, no ano de 1987 e segui no comando até o ano de 1997, quando passou o cargo para outra forte 
liderança, Antonio Mario Cherini, que ora continua a frente da Presidência da Sicredi Botucaraí.  

O Sistema de Crédito Cooperativo - SICREDI opera com 120 cooperativas de crédito e mais de 
1.000 pontos de atendimento em 10 estados brasileiros (Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará, Rondônia, Goiás e São Paulo). A organização em sistema, 
com cinco Cooperativas Centrais, Confederação, Banco Cooperativo e empresas controladas 
(Administradora de Cartões, Administradora de Consórcios e Corretora de Seguros), além de uma 
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empresa de informática, a Redesys, com atuação de forma integrada, proporciona ganhos de escala, 
fortalecimento da marca e maior competitividade. Hoje, a SICREDI possui no Brasil mais de um milhão e 
oitocentos mil associados.  
 Com atuação em 12 municípios da região, e mais de 35 mil associados, a SICREDI chegou a 
Arvorezinha em 25 de janeiro de 1985. Localizada junto a balança da Coagrisol, teve como primeiro 
associado o sócio-fundador Sr. Olimpio Dadalt. No ano de 1995 foi transferida a Unidade de 
Atendimento para uma sala comercial no centro da cidade, na Rua Osvaldo Aranha, 480. Finalmente em 
agosto de 2005 foi inaugurada a mais moderna e ampla Unidade de Atendimento, localizada na Rua 
Daltro Filho, 525. A Unidade está sob a gerência de Eduardo Ranzzi de Oliveira e conta atualmente com 
14 colaboradores. Possui em torno de 4.400 associados, atuando de forma efetiva no desenvolvimento do 
município através do apoio as atividades sociais e geradoras de renda para a melhoria da qualidade de 
vida de seus envolvidos.  
 
             Por tudo que representa a Sicredi Botucaraí é que apresentamos este pedido, que tem  como 
objetivo prestar uma homenagem pela passagem dos seus 30 anos de fundação e 26 anode da agência 
Sicredi em Arvorezinha,  como forma de agradecer a sua contribuição no desenvolvimento do nosso 
Município. 
    Nestes termos, 
 
    Pedimos deferimento. 
 
    Sala das Sessões, 08 de novembro de 2011. 
 
 
 
LUIZ PAULO FONTANA     ADILSON BORGES DA SILVA 
Vereador  Presidente      Vereador  
 
 
ADRIANO GUARNIERI      RENI GUERINI MAIA  
Vereador        Vereador 
 
 
NESTOR POMPERMAIER      LEONES ULTRAMARI  
Vereador        Vereador    
   
 
VILSON C. CICHELERO      CLEBER SCHUSTER 
Vereador        Vereador 
 
 
MARILDO C. GUERINI      
Vereador          
 
 

http://www.camaraarvorezinha.com.br/
mailto:camaraarvore@razaoinfo.com.br


  
                                      CCÂÂMMAARRAA  MM  UU  NN  II  CC  II  PP  AA  LL    DD  EE    VVEERREEAADDOORREESS  DDEE  AARR  VV  OO  RR  EE  ZZ  II  NN  HH  AA  
  

                ““AArrvvoorreezziinnhhaa,,  CCaappiittaall  NNaacciioonnaall  ddaa  EErrvvaa--MMaattee  ee  ddoo  MMeellhhoorr  CChhiimmaarrrrããoo”” 
 
 
 

 

Rua Carlos Scheffer, 1020, centro, Arvorezinha – RS – Fone: (51) 3772-2365 – Fax: (51) 3772-2352 – CEP: 95995-000 
   www.camaraarvorezinha.com.br - E-mail: camaraarvore@viavale.com.br   -   “Doe Órgãos, Doe Sangue: Salve Vidas. 

 
 
 
        

http://www.camaraarvorezinha.com.br/
mailto:camaraarvore@razaoinfo.com.br

	REQUERIMENTO Nº 066/2011

