
       

 
 

RESOLUÇÃO SESCOOP/RS nº 157 de 29 de junho de 2021. 

 

Determina a inclusão de cláusula nos instrumentos 

jurídicos que visem o apoio a projetos de Cooperativas 

com a utilização dos recursos do SESCOOP/RS. 

 
 
O Conselho Administrativo do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo do 
Estado do Rio Grande do Sul - SESCOOP/RS, 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º- Determinar a inclusão de cláusula nos instrumentos jurídicos que visem o apoio a 

projetos de Cooperativas com a utilização dos recursos do SESCOOP/RS, nos seguintes 

termos: 

 

1. A divulgação, sob qualquer forma de comunicação ou por qualquer veículo, do 
Projeto, seus objetivos e resultados, deverão, obrigatoriamente, fazer menção 
expressa ao apoio recebido do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo 
do Estado do Rio Grande do Sul – SESCOOP/RS.  
 

2. Materiais de divulgação de eventos, impressos em geral, publicações e a publicidade 
relativa a eles deverão trazer a logomarca do SESCOOP/RS em lugar visível, de fácil 
identificação, em escala e tamanho proporcionais à área de leitura.   
 

3. A não observância dessas disposições acarretará a notificação da Cooperativa e, em 
caso de reincidência, o reembolso dos valores do apoio financeiro concedido. 

 
 
Art. 2º - Esta resolução entra em vigor nesta data. 
 

Porto Alegre/RS, 29 de junho de 2021. 

  

         
Vergilio Frederico Perius                 Márcio Port Darci Pedro Hartmann 

Presidente              Conselheiro Conselheiro 

   

 José Milton Cunha Mirenda  José Zordan 

Conselheiro  Conselheiro 
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Assinaturas (5)

Vergilio Frederico Perius (Presidente do Conselho)
Assinou em 02/07/2021 às 08:22:13 (GMT -3:00)

José Zordan (Conselheiro Titular)
Assinou em 01/07/2021 às 08:54:46 (GMT -3:00)

Márcio Port (Conselheiro Titular)
Assinou em 30/06/2021 às 15:26:05 (GMT -3:00)

José Milton Cunha Mirenda (Conselheiro Titular)
Assinou em 30/06/2021 às 10:34:12 (GMT -3:00)

Darci Pedro Hartmann (Conselheiro Titular)
Assinou em 05/07/2021 às 11:27:13 (GMT -3:00)

Histórico completo

Data e hora Evento

29/06/2021 às 17:48:41 
(GMT -3:00)

Alziro Junior solicitou as assinaturas.
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#a6e451e7-24cf-47cf-8b2d-bdeb4edfa1bd
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

Data e hora Evento

30/06/2021 às 10:34:12 
(GMT -3:00)

José Milton Cunha Mirenda (CPF 301.669.180-91; E-mail 
jmhj@terra.com.br; IP 179.227.115.108), assinou. Autenticidade deste 
documento poderá ser verificada em https://verificador.contraktor.com.br. 
Assinatura com validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

30/06/2021 às 15:26:05 
(GMT -3:00)

Márcio Port (CPF 596.079.470-53; E-mail marcio_port@sicredi.com.br; IP 
185.125.225.22), assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

01/07/2021 às 08:54:46 
(GMT -3:00)

José Zordan (CPF 221.805.590-20; E-mail josezordan@fecoergs.com.br; 
IP 187.113.209.57), assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

02/07/2021 às 08:22:13 
(GMT -3:00)

Vergilio Frederico Perius (CPF 009.116.740-04; E-mail vergilio-
perius@sescooprs.coop.br; IP 170.231.46.60), assinou. Autenticidade 
deste documento poderá ser verificada em https://
verificador.contraktor.com.br. Assinatura com validade jurídica conforme 
MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

05/07/2021 às 11:27:13 
(GMT -3:00)

Darci Pedro Hartmann (CPF 217.048.640-20; E-mail darci@ccgl.com.br; 
IP 187.5.248.170), assinou. Autenticidade deste documento poderá ser 
verificada em https://verificador.contraktor.com.br. Assinatura com 
validade jurídica conforme MP 2.200-2/01, Art. 10o, §2.

05/07/2021 às 11:27:13 
(GMT -3:00)

Documento assinado por todos os participantes.
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