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J183422159313

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):
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_____________________________________
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_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________
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_____________________________________
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Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________

Responsável

ResponsávelData

___/___/_____       __________________

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________

Vogal Vogal Vogal

Presidente da ______ Turma

2ª Exigência                      3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência
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 ‘ 
Ata da Assembleia Geral Extraordinária da COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PATROCÍNIO 

LTDA, realizada no dia 27 de dezembro de 2017.  
NIRE 3140001242-7 

 
No dia 27 (vinte e sete) de dezembro de 2017, às 19 horas, em 3ª chamada, com a presença de 89 
(oitenta e nove) associados, reuniram-se em Assembleia Geral Extraordinária cooperados da 
Cooperativa Agropecuária de Patrocínio Ltda, CNPJ 23.405.160/0001-16, com sede na Rua Pedro 
Barbosa Victor, 425 Centro, Patrocínio/MG, devidamente convocados para o dia, horário e local 
consignados através do “Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária”, 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 e publicado nos jornais de 
maior circulação local, sendo no Jornal de Patrocínio, edição do dia 16/12/2017, página 06, ano 45 
edição nº 2.262; na Gazeta de Patrocínio, edição do dia 16/12/2017, página 05, ano 78, edição nº 3.915. 
O Edital também foi disponibilizado na site da COOPA (http://www.coopa.coop.br/), contendo o seguinte 
teor: “O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Agropecuária de Patrocínio Ltda, no 
uso das atribuições que lhe confere o Artigo 21 do Estatuto Social e nos termos dos artigos 22, 23, 25, 
31 e 32, convoca os associados, para a Assembleia Geral Extraordinária , a ser realizada no dia 27 de 
dezembro de 2017, no Auditório do Núcleo Jurídico do UNICERP em Patrocínio/MG, sito à Av. Líria 
Terezinha Lassi Capuano, 466 - Chácara das Rosas, em primeira convocação às 17h, com a presença 
mínima de 2/3 do quadro social, em segunda convocação, às 18h, com a presença de metade mais um 
do quadro social e, em terceira convocação, às 19h, com a presença mínima de 10 (dez) associados, 
para tratarem da seguinte ordem do dia: 1. Deliberar sobre a venda de ativos. Nota 1: Para efeitos legais 
declara-se que o número de associados existentes até a data de 11/12/17 é de 1.671 (um mil seiscentos 
e setenta e um); Nota 2: Para efeitos legais declara-se que o número de associados aptos a votar será 
apurado observando-se as disposições do Artigo 21, Parágrafo Segundo, do Estatuto Social da COOPA. 
Recomendação: O Conselho de Administração recomenda que estejam presentes na Assembleia 
exclusivamente os associados da COOPA. Tal recomendação visa o melhor desempenho dos trabalhos 
durante a reunião, visto que o local da Assembleia possui espaço restrito. Patrocínio, 11 de dezembro de 
2017.” O Estatuto Social da COOPA está arquivado na JUCEMG sob o número 6272526, em 
08/05/2017. Os trabalhos são dirigidos pelo Presidente Fausto Amaral da Fonseca, e secretariados por 
Flávia Auxiliadora de Queiroz, funcionária da COOPA, conforme Artigo 26 do Estatuto Social.Apos ler o 
edital de convocação Fausto Amaral da Fonseca deu início aos trabalhos, agradecendo a presença de 
todos e em especial ao deputado federal o sr. Silas Brasileiro e o Sr. João Bosco Ferreira Presidente da 
Cemil. Rateio:Fausto explana sobre o a situação do rateio do prejuízo de 2016 e da capitalização 
estabelecida na AGE de abril/2017.Captaçao de leite: Fausto Amaral  demonstra a evolução na 
captação de leite aliada ao retorno e ingresso de novos fornecedores e que a COOPA saiu da média de 
71 mil litros dia  no mês de junho/2017  para 151 mil no mês de novembro/2017,com a  entrada de 122 
fornecedores contra  25 que deixaram de entregar o leite.Demissão de cooperados: Fausto informa 
que em dezembro/2016 o quadro de associados era de  2554 e que desde este  período até o momento 
houve o pedido de demissão de 1121 cooperados  e 102   através de baixa estatutária. Informa que 
grande parte destes desligamentos trata-se de cooperados que quase não movimentam na COOPA seja 
por terem deixado suas atividades agropecuárias, ou mesmo por se tratarem de espólios. O cooperado 
Antônio José de Ávila pede a palavra e comenta que na sua opinião foi um erro por parte da antiga 
diretoria implantar a capitalização, fato este causador do afastamento dos cooperados e que em vez da 
chamada de capital deveriam ter pensado em vender algum ativo para a quitação das dívidas. Fausto 
concorda com o associado e comenta que a cooperativa é uma prestadora de serviço ao cooperado e 
que esta diretoria e conselho têm o foco em ser transparente junto ao associado para que fatos assim 
não venham acontecer novamente. Informa também que cobrirá eventual prejuízo no exercício de 2017 
com o capital social do associado garantindo não haver chamada de capital, condição esta já definida na 
assembleia de agosto de 2017.A cooperada Janaina Aparecida Borges Silveira questiona a existência de 
somente 100 cooperados em processo de cobrança judicial e que sendo assim os 1554 cooperados 
restantes seriam responsáveis pelas sobras e perdas. Fausto esclareceu que as custas da cobrança 
judicial de alguns associados encontravam-se mais cara do que o valor a receber, portanto houve acordo 
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para a quitação destas dívidas o que acarretou na queda do número de cooperados na justiça.Fausto 
passou a palavra ao Sr. Renato Reis para explicação do demonstrativo dos resultados.Resultado 
Operacional: Renato Reis informa que no primeiro semestre deste ano o prejuízo era de 12 milhões 
com um dispêndio operacional de 16 milhões e um resultado operacional negativo de 4 milhões. Informa 
que o foco da diretoria é a redução de custo e para uma melhora no resultado houve o corte de gastos 
em torno de 976 mil reais por mês. Resultado financeiro: Renato esclarece que os juros que a COOPA 
vem pagando são muitos elevados e que ela não consegue quitar suas dívidas através de suas 
operações normais, a não ser vendendo algum de seus ativos. Fornecedores: Quanto ao situação dos 
fornecedores, Renato informa que na posse da nova diretoria existia 22,14 milhões vencidos e a vencer 
até setembro/2017, foram efetuados pagamentos e devoluções de produtos no valor de 10,04 milhões e 
o restante em grande parte foi parcelado e as parcelas estão sendo quitadas mensalmente. Com isso 
aos poucos a COOPA tem voltado a fazer negócios com estes fornecedores que são muito importantes 
para COOPA. Dívida Fiscal: A COOPA possui atraso no recolhimento do funrural nos últimos meses e   
anteriormente fazia seus pagamentos através de depósito judicial. Com a aprovação do projeto de lei do 
senado, sobre o Funrural a COOPA fará a adesão ao programa previsto no projeto desistindo da ação 
judicial. Em razão dessa ação a COOPA fez depósitos judiciais no valor de mais de 11 milhões que, com 
os juros recebidos chegam hoje a aproximadamente 17 milhões.Com o perdão de juros e multa num 
montante próximo de 6 milhões irá quitar o INSS em atraso e não está em objeto de parcelamento. 
Esclarece também que o produtor não deve o imposto uma vez que a COOPA já fez a retenção. Dívidas 
bancárias: Fausto esclarece que as dívidas bancárias que a COOPA contraiu são impagáveis na forma 
pactuada dos atuais contratos e que o pagamento da dívida junto ao banco Santander que era de 5,7 
milhões caiu para 1,8 milhões só foi possível porque a COOPA conseguiu antecipação junto a CEMIL. Já 
foram feitas propostas a outras instituições de crédito. A redução de juros e o alongamento destas 
dívidas só é possível com dinheiro em caixa. Demonstrativo dos Ativos: Fausto Amaral demonstra a 
relação de ativos e suas respectivas avaliações de mercado. Informa que as cotas da Cemil são o maior 
patrimônio que a COOPA possui, elas foram avaliadas com os sócios daquela empresa em torno de 21 
milhões. Os demais imóveis foram avaliados com preço base da seguinte forma; laticínio 20,618 milhões, 
o posto de combustíveis no valor de 4,845 milhões, a loja agrícola em 4,348 milhões, o imóvel da sede 
em 2,284 milhões, a loja de Coromandel em  1,668 milhões, a loja de Ibiá 1,470 milhões, 20 hectares na 
fazenda tijuco avaliadas em 840 mil, o prédio do antigo CIAC no valor de 563 mil, o estacionamento da 
COOPA no valor de 215 mil, 5 hectares na fazenda bocaina 140 mil e a sala comercial no valor de 47 mil 
reais. O laticínio, prédio do Ciac e o estacionamento estão em alienação fiduciária na Caixa Federal. O 
prédio da administração, a loja de Coromandel e Ibiá estão com hipotecas junto ao Banco do Brasil. 
Fausto relaciona os imóveis mais fáceis de negociar excluindo das possíveis venda o prédio da 
administração que compõem a parte administrativa, loja veterinária e o supermercado e prédio do posto 
de combustíveis. Fausto apresenta a relação de bens a venda para a apreciação desta assembleia. 
Estes bens são as cotas da Cemil, fazenda tijuco, negócio do supermercado de Patrocínio e 
Coromandel, loja agrícola, laticínio, Ciac, sala comercial, loja de Ibiá e de Coromandel. Fausto informa 
que a venda destes ativos estarão vinculados ao pagamentos dos bancos. Houve questionamentos 
quanto ao venda do leite adquirido pela COOPA caso aconteça a venda das cotas junto a Cemil. Fausto 
informa que se isso ocorrer haverá contratos firmados entre a COOPA e Cemil o que garantirá um tempo 
de compra do leite da COOPA pela Cemil. Fausto tranquilizou a todos que se houver a venda total da 
área do laticínio haverá um contrato entre o comprador e a COOPA com um prazo justo para a 
transferência da fábrica de ração daquele local. Fausto dá a ideia de que se assim desejarem, os 
cooperados podem organizar uma comissão para a venda dos ativos. Fausto informa que o conselho de 
administração irá acompanhar as avaliações de preço. O associado Osvaldo Queiróz Guimarães Júnior 
manifesta indignação com a situação que a COOPA se encontra, indaga e sugere medidas de apuração 
de responsabilidades. Fausto põe em votação e por unanimidade os presentes votaram a favor da venda 
de todos os ativos exceto o imóvel da parte administrativa e do Posto de combustíveis. Nada mais 
havendo a ser tratado, eu Flávia Auxiliadora de Queiróz, lavro a presente ata, que, após de lida e 
aprovada, será assinada pelos cooperados que assim o desejarem. Ivaldo Mendes Pereira, Advaldo 
Pereira da Cruz, José Queiroz de Magalhães, João Ottávio Pereira Nogueira, José Francisco Romão, 
Antônio Sérgio de Melo Queiroz, José Astrogildo de Oliveira, Marcos José Caixeta, Arlindo Nunes dos 
Reis, Fausto Amaral da Fonseca, Valtônio Soares, Sebastião Olímpio. 
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Patrocínio, 27 de dezembro de 2017. 
 
 
 
 
Certifico que os atos contidos nesta ATA da Assembleia Geral Extraordinária são idênticos ao lançado 
em livro próprio.     
 
 
ATA com assinatura digital do Presidente Fausto Amaral da Fonseca. 
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