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Rolândia, 17 de julho de 2018. 
 
 

1. Introdução  
Descrito em nosso Estatuto Social: “A ouvidoria é instituída para assegurar a estrita observância das 

normas legais e regulamentares relativas aos direitos dos associados e de atuar como canal de 

comunicação entre a cooperativa e os associados e usuários de seus produtos, associados ou não, inclusive 

na mediação de conflitos”. 

 

Portanto, em observância a Resolução 4.433 de 23 de julho de 2015 compreendeu neste relatório o serviço 

prestado pela Ouvidoria no 1º (primeiro) semestre de 2018, realizada no período de 01/01/2018 a 

30/06/2018.  

 

2. Meios de Divulgação 
Atendendo o art. 8º da Resolução 4433 de 23 de julho de 2015, destacamos a divulgação do componente 

organizacional da Ouvidoria ao publico das seguintes formas: 

 

 Pelo site www.credialianca.com.br; 

 Cartaz nos Postos de Atendimento afixado em local visível; 

 Extratos emitidos aos associados; 

 Papel timbrado da instituição; 

 Material de Divulgação; 

 Envelopes. 

 

3. Postos de Atendimento Assistidos 
A Ouvidoria da Credialiança Cooperativa de Crédito Rural assiste os Postos de Atendimento especificados 

abaixo: 

 

 Rolândia 

 São Sebastião da Amoreira 

 Arapongas 

 Cambé 

 Sabáudia 

 Jaguapitã 

 Pitangueiras 

 Cornélio Procópio 

 Primeiro de Maio 

 Sertanópolis 

 Alvorada do Sul 

 Bela Vista do Paraíso 

 Nova Santa Bárbara 

 Londrina 

 

4. Ouvidores 
Atendendo ao Capitulo VII da Resolução 4433 de 23 de julho de 2015, destacamos: 

 

01 (Um) - Diretor Ouvidor 

 

02 (Dois) - Ouvidores 

 

http://www.credialianca.com.br/
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5. Demandas relativas aos 1º Semestre de 2018  
A Ouvidoria da Credialiança recebeu no período de 01/01/2018 a 30/06/2018 um total de 03 (três) 

demandas de Ouvidoria, sendo elas definidas conforme segue abaixo e com o seu respectivo prazo de 

resposta: 

 

Salientando que todas as respostas foram efetuadas dentro do prazo previsto pela legislação vigente, sendo 

esta descrita no capitulo IV, Artº 6º § 2º da Resolução 4433 de 23 de julho de 2015. 

 

6. Considerações Finais 
 

No período de 01/01/2018 a 30/06/2018 houve 02 (duas) Reclamações e 01 (duas) Sugestão no canal da 

Ouvidoria, sendo estas respondidas dentro do prazo exigido pela legislação vigente. 

 

Diante do exposto, salientamos que a pouca incidência de reclamações e no contexto geral toda a demanda do 

Canal da Ouvidoria, demonstra o bom serviço prestado pela Instituição e o comprometimento com os seus 

associados continua sendo um diferencial.  

 

 Sem mais 

 

 

Valdir Eudes Waldrich 

Diretor Administrativo / Ouvidor 
 


