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Prezados,
Vivenciamos mais um ano atípico, resultante dos efeitos danosos da pandemia Covid-19. Contudo, 
com o aumento progressivo das atividades presenciais, conseguimos equilibrar nossas ações, 
alcançando resultado positivo ao fim do período. Agora, expectativas se renovam no sentido de 
que o novo período seja ainda mais profícuo. 

AAo tempo em que mantemos o nosso compromisso em continuar sendo reconhecida como a 
melhor provedora de soluções financeiras aos nossos cooperados, continuamos focados em 
ações transparentes, contando com apoio imprescindível dos nossos parceiros, sendo também 
submetidos a regulares auditorias e à fiscalização do Banco Central do Brasil. Nossos resultados 
são sempre abertos a consulta e expostos  em nossas Demonstrações Contábeis, durante nossa 
Assembleia Geral Ordinária – AGO.

TTemos orgulho em buscar continuamente, ser uma instituição financeira que personaliza o 
atendimento, oferecendo serviços específicos, respeitando a realidade de cada cooperado e, com 
especial atenção, trazer propostas e condições bem melhores que as apresentadas no mercado, 
seja por meio do crédito consignado ou por diversas outras ações, como facilitar e intermediar a 
aquisição de bens e serviços a exemplo de seguro de vida, previdência privada, seguro 
automotivo, entre outros. 

TTodas essas ações demonstram que a Credfisp está cada vez mais presente no dia a dia de cada 
cooperado e de seus familiares, contribuindo para a realização de sonhos, promovendo maior 
inclusão financeira e apoiando o desenvolvimento econômico em nossa região, seja na aquisição 
de um transporte, no investimento na educação dos filhos, quitação de dívidas, ou 
disponibilizando outros serviços que refletem em melhorias diretas, aos funcionários do Sistema 
Indústria da Paraíba.

NosNossa proposta para o ano entrante é focar nossas ações nos itens apresentados no Planejamento 
Estratégico e continuar fortalecendo a imagem institucional Credfisp, por meio da busca contínua 
por ampliar do nosso quadro social, assim como trazendo novos serviços que venham somar, em 
prol a cada cooperado.

Assim sendo, nós que fazemos a Diretoria, o Conselho Fiscal, o corpo funcional e todos os nossos 
parceiros, somos gratos por você ser parte desta história e lhe convidamos a acompanhar nosso 
Balanço Patrimonial de 2021, detalhado neste relatório.

PPor fim, almejamos que em 2022 continuemos a priorizar a saúde e a paz, junto à nossa família e 
cooperando para termos uma Credfisp cada vez melhor!

Fraterno abraço,

Valter Barbosa de Araújo
Presidente Credfisp Ltda

PALAVRA DO PRESIDENTE



PRINCÍPIOS

• Adesão livre e voluntária;
• Gestão democrática pelos membros;
• Participação econômica dos membros;
• Autonomia e independência;
• Educação, formação e informação;
•• Intercooperação.

MISSÃO

Disponibilizar soluções financeiras inovadoras ao associado, buscando sua 
plena satisfação.

VISÃO

Ser reconhecida como a melhor provedora de soluções financeiras aos 
colaboradores da FIEP, SESI, SENAI, IEL e CEAVS.

VVALORES

• Justiça
• Transparência
• Ética
• Credibilidade

VANTAGENS

• A cooperativa é dirigida e controlada pelos próprios cooperados;
•• Todos os cooperados podem participar do planejamento da cooperativa;
• Crédito imediato e adequado às condições dos cooperados;
• Juros mais baixos em relação às instituições bancárias;
• Menor custo operacional em relação aos bancos;
• Atendimento personalizado;
• Remuneração do capital dos sócios;
•• Distribuição de sobras entre os sócios contrataram empréstimos no 
exercício anterior à AGO.

• Compromisso
• Cooperação
• Ajuda mútua
• Cordialidade



ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA – Gestão 2020-2024

Valter Barbosa de Araújo
Diretor Presidente

José Antônio Teixeira Fernandes
Diretor Administrativo

Josileide Maria da Cunha Josileide Maria da Cunha Castro
Diretora Operacional

Francisco Petrônio Dantas Gadelha
Diretor

CONSELHO FISCAL – Gestão 2021-2023

Efetivos:
Wilker Dantas Medeiros Conselheiro
MáMárcio Martins Feitosa Brandão
Caio Rafael Lima de Farias

Suplentes:
Alana de Figueiredo Pereira
Kalina Lígia Lemos da Silva
Marisa Araújo Clemente



ASSEMBLEIA GERAL
DOS SÓCIOS

CONSELHO FISCAL

AUDITORIAS E
CONTABILIDADE

UNIDADE DE CRÉDITO
E FINANÇAS

UNIDADE DE ATENDIMENTO
E NEGÓCIOS

CONTROLES INTERNOS
E RISCOS

DIRETOR

Este Organograma representa a estrutura hierárquica da Cooperativa de 
Crédito Mútuo dos Funcionários da Federação das Indústrias do Estado da 
Paraíba (FIEP), do Serviço Social da Indústra (SESI), do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (SENAI), do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) e do 
Condomínio Editicio Agostinho Velloso da Silveira (CEAVS) CREDFISP LTDA



CANAIS DE ACESSO REGISTROS

ATENDIMENTO DE OUVIDORIA

DIRETORIA
VALTER BARBOSA DE ARAÚJO

JOSE ANTÔNIO TEIXEIRA FERNANDES 

JOSILEIDE MARIA DA CUNHA CASTRO

FRANCISCO PETRÔNIO DANTAS GADELHA

DIRETOR PRESIDENTE

DIRETOR ADMINISTRATIVO

DIRETORA OPERACIONAL

DIRETOR

MEMBROS ELEITOS EM A. G. O. DE 16/06/2020

CONSELHO FISCAL
WILKER DANTAS DE MEDEIROS

MÁRCIO MARTINS FEITOSA BRANDÃO

CAIO RAFAEL LIMA DE FARIAS

ALANA DE FIGUEIREDO PEREIRA

KALINA LIGIA LEMOS DA SILVA

MARISA ARAÚJO CLEMENTE

CONSELHEIRO EFETIVO

CONSELHEIRO EFETIVA

CONSELHEIRO EFETIVO

CONSELHEIRA SUPLENTE

CONSELHEIRA SUPLENTE

CONSELHEIRA SUPLENTE

MEMBROS ELEITOS EM A. G. O. DE 18/03/2021

(83) 2101-5364
(83) 2101-5478
(83) 99123-3960
contato@credsp.com.br
www.credfisp.com.br

0800 276 7777
www.credfisp.com.br

CNPJ 05.747.018/0001-75
BANCO CENTRAL 0201158346
OCB/PB 25.00.00407.0001.0008183
JUCEP - 25400007437
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