Ata da Assembléia Geral Ordinária da COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE
PATROCÍNIO LTDA, realizada no dia 25 de março 2012.
Às 10h (dez horas), do dia 25 (vinte e cinco) de Março de 2012, no Tatersal de Leilões do Sindicato Rural
de Patrocínio, sito à Avenida Marciano Pires, 622, Distrito Industrial, nesta cidade de Patrocínio/MG,
reuniram-se, em terceira convocação, para a Assembléia Geral Ordinária (AGO), os senhores associados
devidamente convocados através de edital publicado em: Jornal Gazeta de Patrocínio do dia 25 (vinte e
cinco) de Fevereiro de 2012, Jornal de Patrocínio do dia 25 (vinte e cinco) de Fevereiro de 2012, Jornal
Folha de Patrocínio do dia 25 (vinte e cinco) de Fevereiro de 2012, Jornal O Agropecuário de
Patrocínio/Guimarânia/Patos de Minas edição de Fevereiro de 2012, Jornal de Coromandel edição de
Março de 2012, Jornal Alto Paranaíba de Ibiá edição de Março de 2012, Jornal Folha Interativa de Ibiá
edição de Março de 2012, Jornal Vale Tudo Serra do Salitre edição de Março de 2012, Jornal Serrano
Serra do Salitre edição de Março de 2012, site da COOPA www.coopa.coop.br, blog da COOPA
www.blog.coopa.coop.br e afixado nos departamentos e no mural da Administração da COOPA, com o
seguinte teor: O Presidente da Cooperativa Agro Pecuária de Patrocínio Ltda., no uso das atribuições
que lhe conferem os Artigos 16 e 50 do Estatuto Social, convoca os senhores associados para a
Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 25 de Março de 2012, no Tatersal de Leilões do
Parque de Exposições “Brumado dos Pavões” do Sindicato Rural de Patrocínio, sito à Avenida Marciano
Pires, 622, 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 2011. 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
2011. 3) Plano de Atividades para o exercício de 2012. 4) Fixar o limite máximo de endividamento total
da COOPA para o exercício de 2012. 5) Fixar o limite máximo de investimento total da COOPA para o
exercício de 2012. 6) Fixação dos honorários dos Diretores Presidente e Vice-Presidente para o exercício
de 2012. 7) Fixação das cédulas de presença do Conselho de Administração e Conselho Fiscal para o
exercício de 2012. 8) Demissão, eliminação, exclusão e desligamento de associado do quadro social. 9)
Eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 2012. Nota 1: Para efeitos legais declara-se que o número
de associados é de 2.455 (dois mil,quatrocentos e cinqüenta e cinco), na data de 31 de dezembro de
2011. Nota 2: Para efeitos legais declara-se que o número de associados aptos a votar será de acordo
com o Artigo 16, Parágrafo Segundo do Estatuto Social da COOPA: não poderão votar e ser votados os
associados que estejam na 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 às 18 horas (dezoito) do dia 15 de Março
de 2012, na sede da COOPA, bastando protocolar, junto à Comissão Eleitoral (nomeada pelo Conselho
de Administração), de acordo com os critérios definidos pela mesma. Patrocínio/MG, 23 de fevereiro de
2012. Renato Nunes dos Santos. Diretor Presidente. A mesa diretora dos trabalhos é composta por
Renato Nunes dos Santos, diretor presidente, Célio Borges, diretor vice-presidente e José Antônio de
Almeida, superintendente. Renato Nunes dos Santos convida para se colocarem à mesa o deputado
estadual por Minas Gerais Deiró Moreira Marra, o vice-prefeito de Patrocínio, Fausto Amaral da
Fonseca, o presidente da Cemil, João Bosco Ferreira e o presidente da Sicoob Coopacredi, José
Eustáquio Botelho. Renato Nunes dos Santos abre a Assembléia Geral Ordinária (AGO) e convida os
Conselheiros de Administração, Conselheiros Fiscais e Coordenadores e Secretários das Comunidades
Cooperativistas e representantes do Coopa Jovem e Mulheres Cooperativistas para sentarem em locais
reservados. É esclarecido que, todo cooperado presente deve assinar o livro de presença, retirar o seu
relatório de atividades e o cartão de votação (aprovado/reprovado). A seguir, o edital é lido pela
secretária da Assembléia, Angélica Guimarães Nunes. Renato Nunes dos Santos informa que foram
realizadas 18 (dezoito) reuniões de pré-assembléias em Comunidades Cooperativistas, uma na cidade de
Ibiá, uma na cidade de Pratinha e 6 (seis) para os colaboradores da COOPA. Na sequência, Renato Nunes
dos Santos apresenta o Relatório de Atividades 2012 da COOPA e ressalta a participação dos cooperados
na composição dos números realizados por eles através da sua cooperativa. O Superintendente, José

Antônio de Almeida, apresenta o Relatório de Gestão com faturamento em 2011 de R$201.723.949,45
(duzentos e um milhões, setecentos e vinte e três mil, novecentos e quarenta e nove Reais e quarenta
e cinco centavos). Demonstra, a seguir, os valores de impostos e contribuições retidos e pagos pela
COOPA; o Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2011, comparativo aos anos de 2008,
2009 e 2010, destacando o grande aumento nos atos cooperativos; o Demonstrativo de Resultado do
Exercício, ressaltado o incremento dos atos cooperativos em 50%; as sobras geradas no exercício de
2011 no valor total de R$ 7.600.090,91 (sete milhões seiscentos mil e noventa Reais e noventa e um
centavos). Apresenta o saldo de financiamento bancário de repasse aos cooperados e os de
responsabilidade da COOPA, salientando as taxas de juros de captação da COOPA, sendo elas, em sua
maioria, taxas de recursos obrigatórios. Apresenta também os valores a receber dos associados, os
dados de financiamento bancário. Foram apresentados: índice de liquidez geral da COOPA que foi de
1,05, em 2011; liquidez corrente: 1,20 e liquidez seca: 0,88. Apresentou o realizado, em 2011, de
endividamento total e imobilizado total. O Superintendente José Antônio de Almeida apresentou
também o programa de auxílio educação, referente às bolsas de estudo. Renato Nunes dos Santos
convida todos os técnicos de campo e terceirizados do Educampo COOPA/Sebrae para se apresentarem
à frente, com o objetivo dos associados perceberem que a COOPA está presente em suas propriedades.
Com relação à CEMIL, Renato Nunes dos Santos apresenta, o faturamento nos últimos 4 (quatro) anos;
os valores da integralização de capital; e a sobra do exercício de 2011 no valor de R$6.035.214,00 (seis
milhões, trinta e cinco mil duzentos e catorze Reais). Deste valor, foi destinado a COOPA o montante de
R$1.680.203,58 (um milhão seiscentos e oitenta mil duzentos e três Reais e cinquenta e oito centavos),
que representa 27,84% da movimentação da COOPA na CEMIL no exercício de 2011. A participação da
COOPA no capital da CEMIL, em 31 de dezembro de 2011, é de 25,41%. Destaca que a Cemil pagou os
melhores preços médios do mercado ao longo do ano de 2011. A seguir, Renato Nunes dos Santos
convida Ricardo César Valetim, da Moore Stephens Prisma Auditores Independentes, que procede à
leitura do parecer da Auditoria Externa Independente, parecer este favorável sem ressalva. Renato
Nunes dos Santos ressalta a qualidade dos trabalhos realizados pelo Conselho Fiscal, mandato
2011/2012. Ele convida Célio Machado de Castro, e este convida todos os membros do Conselho para
apresentação do parecer que é lido pelo secretário Alan Soares de Carvalho. Os Conselheiros Fiscais são
unânimes e favoráveis à aprovação das contas. Célio Machado de Castro apresenta um relatório das
atividades desenvolvidas no decorrer do ano de 2011/2012, apresenta um vídeo de agradecimento e
afirmação de que a COOPA está no caminho certo. Renato Nunes dos Santos abre para o plenário a
discussão sobre as contas. O associado Eduardo Elias de Almeida, pede mais esclarecimentos sobre as
aplicações financeiras, sendo esclarecido pelo Superintendente. O associado, Alan Soares de Carvalho,
manifesta-se contra a forma de captação e aplicação financeira. Foi novamente esclarecido. Eduardo
Elias de Almeida diz que os riscos têm que ser mais analisados. O presidente, Renato Nunes dos Santos,
diz que o valor médio por associado de endividamento da COOPA é de R$23.000,00 (vinte e três mil
Reais), que o risco é diluído pelo número de associados que tem financiamentos junto à cooperativa.
Eduardo Elias de Almeida agradece as respostas e diz que as dúvidas foram esclarecidas, a contento,
pela diretoria. O associado Fausto Amaral da Fonseca pede esclarecimentos sobre a existência dos
R$7.000.000,00 (sete milhões de Reais) para serem repassados em espécie aos associados. O
Superintendente, José Antônio de Almeida responde que as sobras já estão empregadas nos
investimentos, estoques e financiamentos repassados pela COOPA, que o dinheiro “não está em caixa”
e, sim, sendo movimentado nas atividades diárias. O associado João Batista Romão pergunta: se a
Assembléia Geral Ordinária aprovar pelo rateio do dinheiro aos associados, onde a COOPA buscará esse
montante? O Superintendente José Antônio de Almeida responde que se Assembléia Geral Ordinária
aprovar tal situação, deverá reduzir os financiamentos aos cooperados, reduzir os estoques e esperar
por um fluxo de caixa satisfatório, consequentemente um pior atendimento às necessidades dos
associados. O associado Sinvaldo Alves de Matos pede que nas próximas Assembléias seja servido
lanche aos presentes, e queria que parassem de debater sobre sobras, pois a COOPA precisa do dinheiro
e, acredita que o melhor é investir no dia a dia do associado, diminuindo preços, entre outras ações. O
associado Alan Soares de Carvalho diz que se a cooperativa trabalha, o cooperado tem que se beneficiar
dos seus resultados. Ele pede o estabelecimento de políticas de fidelização do produtor, investimentos
para que os associados fiquem cada vez melhores e maiores, tendo valorização de seus produtos e, do
próprio produtor. O associado Fausto Amaral da Fonseca questiona quanto representa as negociações
de adubo pela COOPA e quais são os critérios determinados para a conta de imobilizado. O
superintendente, José Antônio responde que cada pedido é analisado pelo Comitê de Crédito da
cooperativa, onde é observado o histórico do interessado, visando atender a grande maioria dos

associados e, inadimplentes, não são autorizados. José Antônio justifica que o imobilizado é composto
por imóveis (terrenos e construções) e veículos, por exemplo. Lembra que em 2007 ocorreram
mudanças na contabilização após reavaliação do ativo e, que este cresce em função da valorização da
cota de participação na Cemil. José Antônio de Almeida destaca que os investimentos são normais.
Renato Nunes dos Santos convida o cooperado, José Eustáquio Botelho, para presidir o ato de
aprovação das contas, no cumprimento da formalidade estabelecida pelo Artigo 23, Capítulo VI, do
Estatuto Social. Colocadas em votação, as contas do Balanço do Exercício de 2011 são aprovadas por
maioria dos presentes, com um voto de reprovação do associado João Batista Romão. O Presidente da
COOPA, Renato Nunes dos Santos agradece a Assembléia pela aprovação do Balanço e apresenta a
proposta do Conselho de Administração, com apoio do Comitê Central, para a destinação das sobras do
Exercício 2011, no valor de R$ 7.600.090,91 (sete milhões seiscentos mil e noventa Reais e noventa e
um centavos), sendo: incorporação ao capital do associado proporcional a sua movimentação no ano de
2011. A proposta de destinação de sobras é colocada em votação. Por maioria dos votos, a proposta é
aprovada. Foram apresentadas as principais metas para 2012 sobre: evolução do quadro social,
captação de leite, faturamento, combustíveis e produção da fábrica de rações e sal mineral. As
propostas de metas são aprovadas por unanimidade. Prosseguindo, é apresentada a proposta do
Conselho de Administração, com apoio do Comitê Central relativa ao limite de endividamento total da
COOPA (passivo circulante e não circulante) para o Exercício de 2012. Para endividamento total, a
proposta apresentada é de R$ 110.000.000 (cento e dez milhões de Reais). A diretoria ressalta o
acompanhamento mensal do Conselho de Administração. O associado Alan Soares de Carvalho, salienta
que os recursos são para se trabalhar em 2012 e, pede atenção de todos, solicitando da diretoria uma
explicação previa de sua utilização, se para melhoria da vida do cooperado. O presidente, Renato Nunes
dos Santos, justifica que há uma demanda ocasionada pela entrada de novos associados ao longo do
ano. É aprovada, por maioria dos votos a proposta do endividamento. A proposta do Conselho de
Administração, com apoio do Comitê Central, para o limite total de investimento é de R$45.000.000,00
(quarenta e cinco milhões de Reais), sendo colocada em votação e aprovada por maioria dos votos. A
diretoria ressalta que são apresentados os valores de limites, contudo todos os projetos terão
aprovação e acompanhamento do Conselho de Administração. É apresentada a proposta do Conselho
de Administração para honorários, sendo para Presidente, R$15.000,00 (quinze mil Reais) e para VicePresidente 10 (dez) porcento a menos da remuneração do presidente. Após debate, é colocada em
votação e aprovada, por maioria dos votos, a proposta do Conselho de Administração, sendo 41 votos
contra, mas que não apresentaram outra sugestão para votação. É apresentada a proposta do Conselho
de Administração para as cédulas de presença dos conselheiros de Administração e Fiscal para que
sejam reajustadas para o valor de R$622,00 (seiscentos e vinte e dois Reais). A Assembléia aprova a
proposta do Conselho de Administração, por unanimidade de votos. Para os Conselheiros suplentes a
cédula de presença é 50% do valor do Conselheiro efetivo conforme Estatuto, Art. 46, parágrafo
segundo e o Art. 54, parágrafo único. Prosseguindo, Renato Nunes dos Santos apresenta a relação dos
60 (sessenta) cooperados que pediram desligamento. São eles: Aderli de Oliveira Borges, Adilson José da
Silva, Aldemar Dias de Oliveira, Alex Lázaro de Paula, Avelar João de Souza, Eder José Alves, Eder
Rodrigo de Oliveira, Esmail José da Silveira, Espólio Clóvis Duarte Ribeiro, Espólio de Antônio Fonseca,
Espólio de Maria Nunes da Silveira, Espólio de Odair Nunes de Paula, Espólio Francino Alves da Ávila,
Espólio Geraldo Borges, Espólio Gilberto Afonso Vieira, Espólio Hélio Ferreira Caixeta, Espólio Ildeu
Caixeta Nunes, Espólio João Ferreira da Silva, Espólio João Ferreira Silva, Espólio João Francisco Brito,
Espólio José Hélio Sebaio, Espólio Lázaro Caixeta Borges, Espólio Lázaro Nunes de Paula, Espólio
Sebastião de Araújo, Etelvina Maria Guimarães Nunes, Genervino Caixeta Neto, Hilton Coppetti, Irene
Maria dos Santos, Ismael dos Reis, Jamil Elias Hypólito, Jardo Rodrigues Mariz, João Batista de Oliveira,
José Eduardo Paiva, José Ferreira da Cunha, José Humberto de Jesus, José Militão de Castro, José
Pazotto, José Renato Marques, Karine Mendonça Neto, Laura dos Santos Ribeiro, Lázaro Batista Dias,
Manoel Justino da Rocha, Marco Aurélio de Ávila Alves, Maria Onofra Marques, Moacir Nunes de Castro,
Multimix Nutrição Animal Ltda, Naur Isaac da Silva, Odailton Carlos da Silva, Odair Geraldo Joaquim
Marcelino, Oromildes Carlos da Silva, Racy Ferreira da Cunha, Régis Soares da Rocha, Renato Sandro
Mota, Roberto Rosa Pinto, Rogério Eduardo Costa, Romeu Rosa de Carvalho, Ronan Rodrigues Borges,
Rosa Mary Costa dos Anjos, Sebastião das Graças Roriz e Tarcízio Ferreira Nunes. As solicitações foram
aprovadas pela AGO. A diretoria convida os presentes para o 3º
Encontro das Mulheres Cooperativistas da COOPA, no dia 31 de março, e para o 7º Encontro
Tecnológico do Milho, no dia 14 de abril de 2012. O presidente da COOPA, em nome da Diretoria
Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, agradece e parabeniza a todos pela

participação na AGO, informa o local das sessões eleitorais e convida os cooperados para a votação dos
novos membros do Conselho Fiscal para gestão 2012/2013 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, José da Cruz Pereira e Ernane Batista Alfredo,
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 97 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; 02 – com 63 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; 03 – com 59 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; 04 – com
54 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 230.908.98691; 05 – com 53 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; 06 – com 50 votos, José Maria Vaz Moreira; brasileiro, casado,
produtor rural, residente a Rua Osório Afonso da Silva, 776, Bairro Nossa Senhora de Fátima, PatrocÍnioMG, portador da CI M-6.035.121 SSP MG e inscrito sob o CPF n° 628.448.816-53; 07 – com 50 votos,
Eduardo Alves Caixeta, brasileiro, casado, produtor rural, residente a Rua Olegário Maciel, nº 841, apto
104, Bairro Centro, Patos de Minas, portador da CI M 5.436.110 SSP MG, inscrito sob o CPF nº
771.197.466-34; 08 – com 32 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; 09 – com 26 votos, Flavio Luis Emiliano, brasileiro, casado,
produtor rural, residente a Avenida João Alves Nascimento, 2092, Bairro Centro, PatrocÍnio-MG,
portador da CI 8.309.265-1 SSP MG e inscrito sob o CPF n° 044.436.878-74; 10 – com 23 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; 11 – com 04 votos, Eduardo Elias de Almeida, brasileiro, solteiro, produtor rural,
residente a Rua Nelson Caixeta de Queiroz, 752, Bairro Nossa Senhora de Fátima, PatrocÍnio-MG,
portador da CI MG-11.832.815 SSP MG e inscrito sob o CPF n° 191.867.466-34; A posse dos Conselheiros
Fiscais eleitos ocorre neste ato, conforme Artigo 53 do Estatuto Social da COOPA: “A Administração da
COOPA será fiscalizada, assídua e minuciosamente, por um Conselho Fiscal, constituído de 3 (três)
membros efetivos e 3 (três) suplentes, todos associados, eleitos anualmente pela Assembléia Geral,
sendo permitida a reeleição de 1/3 (um terço) dos seus componentes por mais um período, cabendo a
reeleição de, no máximo, 1(um) dos efetivos, considerando, aqui os que foram eleitos entre os três mais
votados ou assumirem a efetiva permanência no Conselho, no mínimo, por seis meses como membros
efetivos”. Desta forma, os conselheiros ficaram com a seguinte classificação (efetivos e suplentes,
respectivamente): Alan Soares de Carvalho, José Astrogildo de Oliveira, Paulo César Ferreira, Valter
Batista Reges, Gilson Lázaro Moreira e José Maria Vaz Moreira. 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, José Maria Vaz, por ser associado há mais
tempo que o associado Eduardo Alves Caixeta, ele, José Maria assumiu a 6ª colocação na votação para
Conselho Fiscal na Assembleia de 2012. 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, Angélica Guimarães Nunes, 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, 25 de março de 2012.
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