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Ata da Assembleia Geral Extraordinária da COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PATROCÍNIO 

LTDA, realizada no dia 17 de julho de 2017.  
NIRE 3140001242-7 

 
No dia 17 (dezessete) de julho de 2017, às 19 horas, em 3ª chamada, com a presença de 188 (cento e 
oitenta e oito) 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 15/07/2017, página 21, ano 44 edição nº 2.238; na Gazeta de 
Patrocínio, edição do dia 15/07/2017, página 13, ano 78, edição nº 3.893 e no Jornal Folha de 
Patrocínio, edição do dia 08/07/2017, página 20, ano 09, edição nº 457. 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 17 de Julho de 2017, no 
Restaurante do Parque de Exposições Brumado dos Pavões em Patrocínio/MG, sito à Avenida Marciano 
Pires, nº622, Distrito Industrial, nesta cidade de Patrocínio/MG, 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.Dar conhecimento ao associado sobre a situação 
econômico/financeira da COOPA; 2.Deliberar sobre a chamada de capital; 3.Autorizar venda de ativos; 
4.Apresentar o plano de reestruturação econômico/financeira; 5.Apresentar as ações tomadas pela nova 
Diretoria. Nota 1: Para efeitos legais declara-se que o número de associados existentes até a data de 
28/06/17 é de 1.983 (um mil novecentos e oitenta e três); 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. Patrocínio, 28 de junho 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 Lorenna França, funcionária da 
COOPA, conforme Artigo 26 do Estatuto Social. Fausto dá as boas-vindas a todos ressaltando a 
importância da realização dessa Assembleia para esclarecimento e envolvimento dos associados na 
gestão da cooperativa. Dando início à ordem do dia, Fausto Amaral, apresenta a situação econômico-
financeira da COOPA, abordando o faturamento, quadro de associado, captação de leite, endividamento 
bancário, conta em corrente de associados em atraso, fornecedores em atraso, impostos em atraso, 
principais despesas mensais. Fausto apresenta o consultor Renato Reis, que está prestando serviços na 
COOPA e auxiliando na gestão da cooperativa. Renato Reis apresenta a Demonstração dos Resultados 
do Exercício. Em seguida, dando prosseguimento à ordem do dia, Renato apresenta o plano de 
reestruturação da COOPA. O plano envolve três pilares, sendo: retorno do associado, renegociação 
bancária e redução de despesas/custos. Para a retomada do faturamento e retorno do cooperado, as 
ações previstas são: promoção com a Petrobrás, isenção do pagamento das perdas em 2017 (sendo 
absorvidas no Patrimônio Líquido), valorização do produtor de leite e agrícola através de assistência 
técnica e melhoria nos preços, facilitação da renegociação de dívidas dos associados com a COOPA, 
preços diferenciados para cooperados e não cooperados e melhoria no atendimento dos associados. Os 
associados expuseram suas opiniões e tiraram suas dúvidas. As ações previstas para redução de 
custos/despesas: redução da folha de pagamento, revisão do SAP (com assessoria especializada), 
revisão de contratos de aluguel, redução no consumo de combustível e manutenção de veículos, 
redução do custo do Cartão Sigacredi através de renegociação ou troca da administradora. Renato 
apresenta detalhadamente o andamento das renegociações bancárias e o que já foi reduzido em cada 
uma delas. Renato apresenta a projeção para o segundo e terceiro trimestre de 2017 e para o ano de 

http://www.coopa.coop.br/


 
 

  COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PATROCÍNIO LTDA. 

Rua Pedro Barbosa Victor, 425 – Centro - Patrocínio MG – cep 38740-004 

Fone/Fax (34) 3515-7300 - Site: www.coopa.coop.br 

C.N.P.J 23.405.160/0001-16 Inscrição Estadual 481.042103.0008 

 NIRE 3140001242-7 

Página 2 de 2 

 

 

2018. Dando prosseguimento aos assuntos da ordem do dia, Fausto Amaral apresenta a proposta de 
capitalização: manutenção do valor aprovado na AGE do dia 18/04/17 (R$8.000,00), com prazo de 
pagamento inversamente proporcional à movimentação (desconsiderando o fornecimento de leite), com 
máximo de 36 meses. O prazo de pagamento será definido de acordo com a movimentação do 
cooperado, obedecendo a escala: sem movimentação – 36 parcelas, movimentação de R$0,01 a 
R$10.000,00 – 32 parcelas, movimentação de R$10.000,01 a R$30.000,00 – 30 parcelas, movimentação 
de R$30.000,01 a R$50.000,00 – 24 parcelas, movimentação de R$50.000,01 a R$100.000,00 – 20 
parcelas, movimentação de R$100.000,01 a R$150.000,00 – 18 parcelas, movimentação de 
R$150.000,01 a R$200.000,00 – 16 parcelas, movimentação de R$200.000,01 a R$250.000,00 – 14 
parcelas, movimentação de R$250.000,01 a R$300.000,00 – 10 parcelas, movimentação acima de 
R$300.000,01- 4 parcelas. Fausto ressalta que o valor pago na Capitalização, será incorporado na cota 
capital de cada associado, e é completamente independente de rateio do prejuízo. Fausto apresenta 
também que o valor arrecadado com a capitalização totaliza R$15,4 milhões, e será destinado para 
pagamento de fornecedores e melhoria dos estoques. A proposta foi aprovada por unanimidade. 
Prosseguindo com a ordem do dia, Fausto Amaral apresenta a lista dos ativos da COOPA e pede 
autorização da Assembleia para avaliar a venda do imóvel do Laticínio (4,2ha), cotas da CEMIL e frota 
de veículos. Os associados expõem suas opiniões acerca do assunto. A Assembleia aprova por 
unanimidade a dar prosseguimento nas negociações, e posteriormente convocar outra Assembleia para 
aprovação da venda. Nada mais havendo a ser tratado, eu Lorenna França, lavro a presente ata, que, 
após de lida e aprovada, será assinada pelos cooperados que assim o desejarem. 
 
Patrocínio, 17 de julho de 2017. 
 

 
 
 


