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Ata da Assembléia Geral Ordinária da COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE
PATROCÍNIO LTDA, realizada no dia 24 de Março de 2013.
No dia 24 (vinte e quatro) de março de 2013, às 10h20min, foi realizada a Assembleia Geral
Ordinária da Cooperativa da Agropecuária de Patrocínio Ltda. - COOPA, inscrita no CNPJ sob
o nº 23.405.160/0001-16, no Tatersal do Parque de Exposições Brumado dos Pavões, situado
na Avenida Marciano Pires, 662, Bairro Marciano Brandão, nesta cidade de Patrocínio-MG,
reunindo-se em 3ª convocação os senhores cooperados devidamente convocados através do
“Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária 01/2013”, enviado aos associados
através de correspondência postal. O Edital foi afixado nos locais mais visíveis nas
dependências mais comumente frequentadas pelos associados (mural da Administração da
cooperativa e departamentos da sociedade), na forma determinada no Estatuto Social (Artigos
16 e 50 do Estatuto Social) e publicado nos jornais de maior circulação local, sendo no Jornal
de Patrocínio, edição do dia 23/02/2013, página 20, ano 40, edição nº 1.999; na Gazeta de
Patrocínio, edição do dia 23/02/2013, página 10, ano 74, edição nº 3.667 e no Jornal Folha de
Patrocínio, edição do dia 23/02/2013, página 14, ano 05, edição nº 236. O Edital também foi
divulgado no programa “Cheiro de Terra” da Rádio Difusora de Patrocínio-MG e disponibilizado
na home page da COOPA (http://www.coopa.coop.br/), contendo o seguinte teor: O Presidente da
Cooperativa Agro Pecuária de Patrocínio Ltda, no uso das atribuições que lhe conferem o
Artigo 16 e o Artigo 50, Item 1 do Estatuto Social, convoca os senhores associados, para a
Assembleia Geral Ordinária , a ser realizada no dia 24 de Março de 2013, no Tatersal de
Leilões do Sindicato Rural de Patrocínio/MG, sito à Avenida Marciano Pires, nº622, Distrito
Industrial, nesta cidade de Patrocínio/MG, em primeira convocação às 8h, com a presença
mínima de 2/3 do quadro social, em segunda convocação, às 9h, com a presença de metade
mais um do quadro social e, em terceira convocação, às 10h, com a presença mínima de 10
(dez) associados, para tratarem da seguinte ordem do dia: 1) Aprovação das contas do
exercício de 2012. a) Relatório de gestão; b) Balanço Contábil; c) Demonstrativo da Conta de
Sobras e Perdas; d) Parecer da Auditoria Externa Independente; e) Parecer do Conselho
Fiscal; 2) Destinação das sobras do exercício de 2012; 3) Plano de Atividades para o exercício
de 2013; 4) Fixar o limite máximo de endividamento total da COOPA para o exercício de 2013;
5) Fixar o limite máximo de investimento total da COOPA para o exercício de 2013; 6) Fixação
das cédulas de presença do Conselho de Administração e Conselho Fiscal para o exercício de
2013; 7) Fixação dos honorários dos Diretores Presidente e Vice-Presidente para o exercício
de 2013; 8) Demissão, eliminação, exclusão e desligamento de associados do quadro social; 9)
Apresentação da Federação dos Cafeicultores da Região do Cerrado Mineiro; 10) Eleição do
Conselho Fiscal para o exercício de 2013. Nota1: Para efeitos legais declara-se que o número
de associados é de 2.707 (dois mil setecentos e sete) na data de 31/12/2012. Nota2: Para
efeitos legais declara-se que o número de associados aptos a votar será de acordo com Artigo
16, Parágrafo Segundo, do Estatuto Social da COOPA: não poderão votar e ser votados
associados que estejam em infringência de qualquer disposição deste Estatuto, ou em atraso
com seus compromissos financeiros com a COOPA até 15 dias antes da Assembléia Geral.
OBS 1: A Assembléia Geral Ordinária será realizada no Tatersal de Leilões do Sindicato Rural
de Patrocínio/MG, a fim de que os cooperados possam ficar melhor acomodados no amplo
espaço que o estabelecimento oferece. OBS 2: Cumprindo o que determina o Artigo 34 do
Estatuto Social, os (as) associados (as) interessados (as) em pleitear vagas no Conselho
Fiscal, deverão se inscrever até as 18:00 horas do dia 14 de março de 2013 na sede da
COOPA, bastando protocolar, junto à comissão eleitoral (nomeada pelo Conselho de
Administração), de acordo com os critérios definidos pela mesma. Os trabalhos foram dirigidos
pelo Diretor Presidente Renato Nunes dos Santos (brasileiro, casado, residente na Rua Pedro
Jacinto Filho, 999, Bairro Marciano Brandão, em Patrocínio-MG, CPF 568.648.336-15 e
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Carteira de Identidade MG-3.853.984 SSP/MG), conforme previsto no Estatuto Social, Artigo 21
e Artigo 50, Item 1, e secretariados pelo Diretor Vice-Presidente Célio Borges (brasileiro,
casado, residente na Rua Marechal Floriano, 220, Bairro Cidade Jardim, em Patrocínio-MG,
CPF 074.015.586-53 e Carteira de Identidade M-2.921.565 SSP/MG). O Estatuto Social foi
registrado na JUCEMG sob o n° 428.5195, em 26/01/2010. Foi constituída a mesa nobre
composta pelos Diretores Presidente e Vice-Presidente da COOPA, pelo Superintendente, pelo
Deputado Estadual Deiró Moreira Marra e pela Gestora Administrativa da Federação dos
Cafeicultores do Cerrado Tânia Castro Bruno. Foi executado o Hino Nacional e o Hino do
Cooperativismo. Angélica Guimarães Nunes, gestora de Marketing da COOPA, fez a leitura do
edital de convocação. Foi feita uma oração e, posteriormente, Renato Nunes dos Santos
agradece a presença de todos. Renato Nunes dos Santos destaca a evolução da COOPA e
dos produtores rurais associados; destaca a COOPA no Anuário Maiores e Melhores Empresas
da Revista Exame e no Anuário do Cooperativismo Mineiro. Destaca também os
demonstrativos: ingresso bruto por departamento; indicadores de captação de leite; número de
fornecedores; produção média por fornecedor de leite; preço médio do leite; evolução das
Unidades Formadoras de Colônia – UFC e Contagem de Células Somáticas – CCS;
fornecimento de combustível no meio rural (litros entregues); produção da Fábrica de Rações;
número de técnicos de campo; capital restituído aos associados; bolsas de estudo; valores de
impostos, taxas e contribuições recolhidos. Foi apresentado um vídeo com os principais
eventos realizados pela COOPA no ano de 2012. A palavra foi passada à José Antônio de
Almeida, Superintendente da COOPA, para apresentação: do balanço patrimonial de 2012 e
seu comparativo com 2011; dados de financiamentos bancários; valores a receber dos
associados; demonstrativo de aplicação de recursos comparativo entre 2012 e 2011;
demonstrativo de sobras/perdas comparativo entre 2012 e 2011; índices de liquidez geral,
corrente e seca; demonstrativo de sobras/perdas da CEMIL; participação na movimentação da
COOPA na CEMIL. Foi apresentado um vídeo institucional da CEMIL. Renato convida Ricardo
César Valentim, representante da Moore Stephens Prisma Auditoria e Consultoria Contábil,
empresa que realizou a auditoria externa independente na COOPA, para ler o parecer da
mesma sobre as demonstrações contábeis e financeiras, cujo parecer foi favorável e sua
conclusão segue: “... Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira da Cooperativa Agropecuária de Patrocínio Ltda. – COOPA, em 31 de dezembro de
2012, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil”. Alan Soares de
Carvalho pede esclarecimentos sobre o valor dos estoques. José Antônio esclarece e pede que
Ricardo, representante da Auditoria Externa, também explique e mostre sua análise. Maurício
Carvalho Brandão pondera sobre o assunto e reforça a validade dos dados apresentados.
Renato Nunes convida o Conselho Fiscal para a leitura de seu parecer. José Maria Vaz, em
nome do conselho fiscal, lê o parecer favorável e ressalta que apenas o conselheiro Alan
Soares de Carvalho fez ressalvas técnicas. Deiró Moreira Marra e João Donizete Vargas
parabenizam e ressaltam a validade das demonstrações contábeis e destacam que a
preocupação deles é com o endividamento da cooperativa. Deiró Marra pede esclarecimentos
sobre as contas a receber de associados, pois o valor apresentado é alto. Renato informa que
o dinheiro/recurso de repasse está distribuído em várias atividades agropecuárias executadas
pelos cooperados, de forma a viabilizá-las, pois esta é a grande missão da COOPA. Informa
ainda que em 2012 o recurso foi distribuído para 2.197 cooperados, e isso é o que permite
cumprir com nossas obrigações, além de trazer diferencial para projetarmos um crescimento
sustentável. José Antônio de Almeida esclarece o questionamento de Deiró Marra e João
Donizete dando ênfase ao trabalho realizado pelo Comitê de Crédito. João Donizete Vargas
questiona como são feitos os controles internos da cooperativa. Renato Nunes esclarece e
destaca ainda a implantação do Cartão COOPA, que facilita e melhora os controles. Alan
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concorda com Deiró e João Donizete, e completa que a cooperativa não pode fazer com que
seus associados paguem por seu endividamento. Eduardo Elias de Almeida questiona o valor e
o custo-benefício da consultoria contratada pelo Conselho Fiscal, e pede que seja lido o
parecer. Renato esclarece à Assembleia que o Conselho Fiscal, no uso de suas atribuições,
contratou uma empresa para auxiliá-los na emissão do parecer, e o custo da mesma foi de
R$4mil. Alan diz que a empresa contratada foi Elza Canuto Advogados Associados, composta
por dois advogados, um contador e um economista, e que os mesmos sugeriram uma
contagem de estoques nas unidades da cooperativa. Antônio Tadeu Sanches fez suas
ponderações e sugere que tudo seja apresentado por escrito e assinado. Alan Soares justifica
que não assinou o parecer do Conselho Fiscal devido a 3 motivos: 1 – não concorda com os
balancetes contábeis apresentados e os mesmos têm datas de emissão confusas; 2 – as
demonstrações financeiras que são enviadas aos conselhos não são idênticas aos valores dos
balancetes; 3 – na análise do balanço, as sobras de 2012 e a recuperação de impostos
federais não aparecem. Explica o que não repassou o documento à Diretoria e ao Conselho de
Administração, pois ele deveria ser entregue juntamente com a ata da reunião onde o mesmo
foi discutido, e como a reunião foi muito conturbada, não foi feita ata. Foi feita a leitura do
documento da empresa Elza Canuto Advogados Associados contratada pelo Conselho Fiscal,
por Alan Soares de Carvalho. José Maria Vaz diz que todos os questionamentos levantados
pela empresa Elza já foram esclarecidos anteriormente pelo superintendente da cooperativa e
que não existe nada que restrinja a emissão do parecer favorável do Conselho Fiscal. José
Maria ressalta que, com relação à dúvida de onde está alocado o dinheiro, o Superintendente
José Antonio já abriu todas as contas e esclareceu onde estão os lançamentos, e o parecer da
Elza Canuto não foi conclusivo. José Antonio de Almeida presta esclarecimentos. O filho do
associado Geraldo de Oliveira Pires fez questionamentos sobre as demonstrações contábeis.
Ricardo César, representante da Moore Stephens Prisma Auditoria e Consultoria Contábil,
embasado nas normas contábeis vigentes, esclarece os mesmos. Ricardo pondera ainda sobre
o parecer da empresa contratada pelo Conselho Fiscal que tem ressalvas técnicas comparado
ao relatório apresentado por sua empresa Moore Stephens Prisma Auditoria e Consultoria
Contábil, e ressalta que o mesmo não tem valor perante o CRC – Conselho Regional de
Contabilidade, e pela OAB – Ordem dos Advogados do Brasil, pois um relatório de auditoria
não pode ser assinado por um advogado e o contador precisa ser especialista em auditoria,
além de não ter sido seguido as práticas de auditoria contábil. Alan Soares questiona os
lançamentos contábeis. Ricardo César detalha as regras contábeis e esclarece os
questionamentos. Fausto Amaral da Fonseca faz suas ponderações sobre os estoques e
questiona os seus altos valores e a divergência dos valores apresentados ao Conselho de
Administração. José Antônio de Almeida esclarece e justifica o valor dos estoques, sobre as
divergências entre o valor do relatório da auditoria e do apresentado ao Conselho de
Administração, e Ricardo César esclarece que o Conselho recebe os valores já somados e
condensados, e para o relatório da auditoria, os valores estão mais detalhados e expostos de
forma mais técnica. Alan questiona as datas dos balancetes. Edivar Pereira da Silva, Gestor
Contábil da COOPA, esclarece e diz que isso já foi explicado e demonstrado anteriormente em
reunião do Conselho Fiscal. Alan faz ponderações acerca das datas dos balancetes e
questiona o Gestor Contábil. Renato Nunes esclarece que, tanto o Gestor Contábil, quanto a
Diretoria da COOPA, assinaram o balancete que consta no Relatório de Atividades distribuido
aos associados nesta assembleia, e assim, ambos respondem pela veracidade do mesmo.
José Maria Vaz esclarece que essa não é uma dúvida do Conselho Fiscal, mas somente do
Alan. Antônio Tadeu Sanches ressalta que o que vale é a opinião da maioria dos conselheiros
fiscais. Colocada em votação a aprovação das contas, onde são 219 presentes e apenas 3
reprovaram. Renato apresenta a proposta do Conselho de Administração e Comitê Educativo
Central para que as sobras de R$5.959.403,00 obtidas no exercício de 2012 sejam
incorporadas ao capital social de cada associado proporcionalmente à sua movimentação
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financeira na COOPA no referido ano. A proposta foi colocada em votação e aprovada por
unanimidade. Renato apresenta as principais metas para 2013: Ingresso/Receita Bruta de
R$303.010.249; Sobras Operacionais Previstas de R$5.821.247; Investimentos Totais de
R$3.701.464,41;Captação de leite de 91.268.000 litros; Comercialização de combustíveis de
6.822.171lts; Produção de 63.050,06 toneladas na Fábrica de Rações/Sais Minerais; previsão
de 3.013 associados à COOPA em 31/12/13 e previsão de 395 colaboradores em 31/12/13. As
metas foram colocadas em votação e foram aprovadas por unanimidade. Gilberto Afonso da
Silva questiona se quem não está em dia com a COOPA tem direito a receber a restituição do
capital. Renato esclarece que só recebe quem está em dia com suas obrigações financeiras,
conforme norma estatutária. Renato apresenta a proposta de limite máximo de endividamento
de R$110.000.000,00 e limite máximo de investimento de R$45.000.000,00. Colocadas em
votação ambas foram aprovadas por unanimidade. Carlos Geraldo de Souza e Renato Nunes
fizeram suas colocações. Renato apresenta a proposta de reajuste de 9% na cédula de
presença do Conselho de Administração. Amâncio Silva e Carlos Geraldo de Souza são contra
o reajuste de 9% proposto. Antônio Tadeu Sanches e Renato Nunes dos Santos fazem suas
considerações favoráveis à proposta. Colocada em votação a proposta de reajuste de 9% para
cédula de presença do Conselho de Administração, a mesma foi aprovada por 74 votos
favoráveis, e 71 votos contrários. Foi apresentada a proposta de cédula de presença do
Conselho Fiscal, que prevê também um reajuste de 9%. Colocada em votação, a mesma foi
aprovada por 80 votos favoráveis e foram 10 votos contra. Alan Soares de Carvalho reforça a
importância do Conselho Fiscal e enfatiza que uma reunião mensal é muito pouco para ser
feito o trabalho. Com isso pede que as reuniões extraordinárias sejam remuneradas com
metade da cédula de presença. Ivaldo Mendes é favorável à proposta do Alan, desde que o
Conselho Fiscal traga tudo discutido para Assembleia e que seja acatada a opinião da maioria.
Colocada em votação a proposta de Alan Soares de Carvalho, onde as reuniões
extraordinárias sejam remuneradas com metade da cédula de presença, a mesma foi
reprovada com 71 votos, sendo 35 a favor. Renato apresenta a proposta do Conselho de
Administração e do Comitê Educativo Central de reajuste de 9% para os honorários da diretoria
executiva. Sinvaldo Alves de Matos faz suas considerações e se mostra contrário ao reajuste.
Petrônio Pereira pede que seja informado o valor do salário do Superintendente. Renato
esclarece que é R$21 mil, e que o mesmo é contratado pelo Conselho de Administração e tem
seu salário definido pelo mesmo. Colocada em votação, a proposta de reajuste de 9% para os
honorários da Diretoria foi aprovada por maioria dos votos. Eduardo Elias de Almeida pede
desculpas públicas à Ademar Alves de Ávila Júnior pelo fato ocorrido durante a Assembleia
Geral Extraordinária da COOPA realizada em 27 de janeiro de 2013. Renato apresenta a
relação dos produtores que pediram desligamento da COOPA, sendo eles: Afonso Jesus
Vieira, Ana Flávia F. Couto, Angelo José Moisés, Antônio Honório de Souza, Benedito Ferreira
Gomes, Diogo Gonçalves de Aguiar, Durval de Oliveira, Edivar dos Reis Mendes, Edsoni
Duarte Silva, Edvaldo Ridrigues de Souza, Elias Jorge Facury, Epídio José da Silva, Espólio
Adélio Nunes Caixeta, Espólio Dagmar Gomes de Melo, Espólio Jair Gonçalves Borges,
Espólio Joaquim França, Espólio José Henrique Machado, Espólio José Luiz Filho, Espólio
José Rodrigues de Souza, Espólio Maria Aparecida Alves Lemos, Espólio Marina de Souza
Dias, Espólio Orlando Pereira de Souza, Espólio Sebastião Batista Borges, Espólio Sebastião
Roberto de Souza, Eurico da Silva Borges, Euzânio Pires dos Santos, Ézio Guimarães Ribeiro,
Fernando Alaur Queiroz, Firmino Rodrigues Luz, Flávio Pedro dos Reis, Gaspar Ferreira Pinto,
Geraldo Moreira de Almeida, Geraldo Moreira dos Santos, Jaime Marins Nunes, Jair Candido
Machado, Joaquim Gilberto da Silva, Jonas Rodrigues de Paula Júnior, José Agenor de Melo,
José Antônio Moreira, José Egidio da Silva, José Eustáquio dos Santos, José Marcio
Rodrigues, José Maria Cortes, José Noraldino Batista, Júlio Alexandre Cortes, Lauderico José
Mariano, Levy de Paula, Lucinda Maria Pereira, Luiz Antônio Cruz Nunes, Luiz Donizetti
Ferreira Júnior, Manoel Batista da Silva, Marco Antônio Jardim Mugnaini, Marcos Roberto
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Dornelas, Maria Rosina de Souza, Mário Jonas Dornelas, Marneu Eustáquio Borges de Ávila,
Neuber Cândido Roriz, Oliveira Marques Pires, Osvaldo Pereira de Souza, Paulo César Moreira
França, Paulo Roberto Guimarães, Pedro Bernardes Dias Sobrinho, Reginaldo de Carvalho
Nonato, Regis de Oliveira, Renato Resende, Ronan de Alcântara Calixto, Rondinely Fernandes
de Souza, Rosimeire Rodrigues dos Santos Oliveira, Sebastião Lazaro Anselmo, Simone Maria
de Paula, Triângulo Participações e Emp. Ltda, Vicente Ferreira Gonçalves, Waldemar José de
Souza e Walmira Aparecida da Cunha Silva. Ao ser colocado em votação, a Assembleia aprova
por unanimidade o desligamento dos mesmos. Renato convida os candidatos ao Conselho
Fiscal para irem à frente e convida também a comissão eleitoral para se pronunciar. A
comissão pontua que o candidato Alan Soares de Carvalho teve sua candidatura indeferida,
pois não preencheu todos os requisitos definidos previamente pela mesma. Diante disso, foi
informado à Assembleia que Alan Soares propôs junto a 1ª Vara Cível da Comarca de
Patrocínio-MG, Ação Cautelar Inominada com Pedido Liminar (fls. 02 a 12 dos autos), em
19/03/2013, autuada sobre o nº 0481.13.0032644-1, pugnando pelo registro de sua
candidatura, para concorrer à eleição na qualidade de Conselheiro Fiscal. Em 20/03/2013, o
MM. Juiz de Direito da causa, concedeu a liminar (fls. 35 dos autos), determinando a aceitação
e registro da candidatura. Sendo assim, a comissão eleitoral da COOPA foi compelida à acatar
a decisão liminar, permitindo a candidatura de Alan. Entretanto, o processo judicial está em
andamento e estão sendo adotadas todas as medidas defensivas por parte da COOPA.
Inclusive já foi interposto pela COOPA, em 21/03/2013, Agravo de Instrumento perante o
Tribunal de Justiça Mineiro, em face da decisão liminar proferida em 1º grau. Por isso, em
havendo posterior decisão judicial contrária aos interesses de Alan Soares e, sendo o então
candidato eleito nessa ocasião, tal eleição será tida como nula, quando automaticamente
assumirá o cargo o próximo candidato mais votado. Diante dos fatos e como os nomes dos
nove outros candidatos a conselheiros fiscais já estavam apresentados, inclusive com suas
respectivas numerações (números de 01 a 09), em ordem alfabética, ficou para a comissão a
alternativa de colocar o número 10 para o candidato Alan, de forma a não alterar nenhum
número dos candidatos anteriores. Os candidatos foram apresentados à assembléia. Devido ao
horário, a apresentação da Federação dos Cafeicultores do Cerrado que estava prevista no
edital, foi adiada para um outro momento. O presidente da COOPA, em nome da Diretoria
Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, agradece e parabeniza a todos pela
participação, informa o local das sessões eleitorais e convida os cooperados para a votação
dos novos membros do Conselho Fiscal para gestão 2013/2014 e para o almoço de
confraternização. Para coordenar as eleições do Conselho Fiscal foi nomeada, pelo Conselho
de Administração, uma comissão eleitoral, sendo eles: os associados José Francisco Romão,
Francisco Pereira de Oliveira e Waldemar José Ribeiro, e os colaboradores COOPA José
Antônio de Almeida e Elocir Nunes Pereira. Os trabalhos são realizados sob o sistema de voto
secreto, seguido da apuração dos votos: Para o Conselho Fiscal, pela ordem de votação: 01 –
com 58 votos, José Maria Vaz Moreira; brasileiro, casado, produtor rural, residente a Rua
Osório Afonso da Silva, 776, Bairro Nossa Senhora de Fátima, PatrocÍnio-MG, portador da CI
M-6.035.121 SSP MG e inscrito sob o CPF n° 628.448.816-53, 02 – com 57 votos, Gilson
Lázaro Moreira, brasileiro, casado, produtor rural, residente a Rua Prof. Olímpio dos Santos,
nº 114, Bairro São Vicente, Patrocínio-MG, portador da CI M 7.519.979 SSP MG, inscrito sob o
CPF nº 987.089.966-87; 03 – com 55 votos, Valter Batista Reges, brasileiro, casado,
produtor rural, residente a Rua Cesário Alvim, 315, Bairro Centro, Patrocínio-MG, portador da
CI M 7.723.374 SSP MG e inscrito sob o CPF nº 230.908.986-91; 04 – com 50 votos, José
Astrogildo de Oliveira, brasileiro, casado, produtor rural, residente a Rua Teodoro Gonçalves
nº 396, Bairro Nossa Senhora de Fátima, portador da CI M 2.798.510 SSP MG, inscrito sob o
CPF nº 987.089.966-87; 05 – com 47 votos, Rodrigo Caetano Silva, brasileiro, casado,
produtor rural, residente a Rua Artur Bernardes, 541, Bairro Centro, Coromandel-MG, portador
da CI M-8.252.142 SSP MG e inscrito sob o CPF n° 998.915.496-15; 06 – com 45 votos,
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Adelmo Alves Leal, brasileiro, casado, produtor rural, residente a Rua Adolfo de Carvalho, 76,
Bairro Centro, Iraí de Minas-MG, portador da CI 12.728.540-4 SSP MG, inscrito sob o CPF nº
026.307.208-88; 07 –com 45 votos, Alan Soares de Carvalho, brasileiro, casado, produtor
rural, residente a Rua Amélia Angélica, 37, Bairro Centro, Patrocínio-MG, portador da CI MG
3.053.635 SSP MG, inscrito sob o CPF nº 486.689.406-78; 08 – com 29 votos, Sinvaldo
Alves de Matos, brasileiro, casado, produtor rural, residente a Fazenda Samambaia, Área
Rural, Patrocínio-MG, portador da CI 3468850-7149379 SSP GO, inscrito sob o CPF nº
888.658.786-49; 09 – com 22 votos, Nelson Antério Ribeiro, brasileiro, divorciado, produtor
rural, residente a Rua Professor João de Melo, 1367, Bairro Santa Terezinha, PatrocÍnio-MG,
portador da CI 4.306.660 SSP GO e inscrito sob o CPF n° 366.458.506-20; 10 – com 22 votos,
Paulo César Ferreira, brasileiro, casado, produtor rural, residente a Rua Domingos Lacerda,
1546, Bairro Ilha Branca, Coromandel-MG, portador da CI M-8.333.670 SSP MG e inscrito sob
o CPF n° 009.323.716-20. De acordo com o Estatuto Social da COOPA, o critério de
desempate entre associados que participam do processo eleitoral é quem possui mais tempo
de associação nesta Cooperativa. Desta forma, Alan Soares de Carvalho, por ser associado há
mais tempo que o associado Adelmo Alves Leal, ele, Alan Soares de Carvalho assumiu a 6ª
colocação na votação para Conselho Fiscal na Assembleia de 2012, salvo decisão judicial
diferente, de acordo com o exposto anteriormente. A posse dos Conselheiros Fiscais eleitos
ocorre neste ato, conforme Artigo 59 do Estatuto Social da COOPA: “A Administração da
COOPA será fiscalizada, assídua e minuciosamente, por um Conselho Fiscal, constituído de
três membros efetivos e três suplentes, todos associados, eleitos anualmente pela Assembleia
Geral, sendo permitida a reeleição de 1/3 (um terço) dos seus membros.” Em nome da Diretoria
Executiva, Renato Nunes dos Santos parabeniza os novos membros do Conselho Fiscal pela
eleição. Ele agradece o trabalho da Comissão Eleitoral e de todos os colaboradores da
COOPA. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente encerra Assembléia e eu, Célio
Borges, lavro a presente ata, que, após de lida e aprovada, será assinada pelos cooperados
que assim o desejarem, já que todos os associados presentes assinaram o livro de presença
desta Cooperativa.
Patrocínio, 24 de março de 2013.

Renato Nunes dos Santos

Célio Borges

Mauricio Carvalho Brandao

José Francisco Romão

Waldemar José Ribeiro

Francisco Pereira de Oliveira

José Maria Vaz Moreira

Marcos José Caixeta

José Eustáquio Botelho

Carlos Walter Behrend
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