
 
 
 

 
 

 

Ata da Assembléia Geral Ordinária da COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE PATROCÍNIO 
LTDA, realizada no dia 19 de fevereiro 2006. 

Às 09:35 (nove horas e trinta e cinco minutos) do dia 19 (dezenove) de fevereiro de 2006, no 
restaurante "Brumado dos Pavões" 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, os senhores associados devidamente 
convocados através de edital publicado no Jornal Gazeta de Patrocínio do dia 13 (treze) de 
janeiro de 2006, no Jornal de Patrocínio do dia 21 (vinte e um) de janeiro de 2006, e afixado 
nos departamentos e no mural da Administração da Cooperativa, 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 19 de Fevereiro de 2006, no restaurante 
"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 7:00 hs, com a 
presença mínima de 2/3 do quadro social, em segunda convocação, às 8:00 hs, com a 
presença de metade mais um do quadro social e, em terceira convocação, às 9:00 hs, com a 
presença mínima de 10 (dez) associados, para tratarem da seguinte ordem do dia: 1) 
Aprovação das contas do exercício de 2005. a) Relatório da Diretoria; b) Balanço Contábil; c) 
Demonstrativo da Conta de Sobras e Perdas; d) Parecer do Conselho Fiscal; e) Apresentação 
do Relatório de Auditoria; f) Plano de Atividades para o exercício de 2006; 2) Destinação das 
Sobras do Exercício de 2005. 3) Fixar o limite máximo de endividamento total da COOPA para 
o exercício de 2006. 4) Fixar o limite máximo de investimento total da COOPA para o exercício 
de 2006. 5) Apresentação do Balanço Social. 6) Fixação dos honorários dos Diretores para o 
exercício de 2006. 7) Fixação das cédulas de presença do Conselho de Administração e 
Conselho Fiscal para o exercício de 2006. 8) Eleição dos diretores Presidente e Vice-
Presidente para o quadriênio 2006/2010. 9) Eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 
2006. 10) Eleição do Conselho de Administração para o quadriênio 2006/2010. 11) Quaisquer 
assuntos de interesse social da COOPA. Nota: Para efeitos legais declara-se que o número de 
associados é de 1.313 (um mil, trezentos e treze). OBS 1: A Assembléia Geral Ordinária será 
realizada no restaurante "Brumado dos Pavões" do Sindicato Rural, a fim de que os 
cooperados possam ficar mais bem 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 de Administração, no Conselho Fiscal ou 
cargos de diretor Presidente ou Vice-Presidente, deverão se inscrever até as 18:00 horas do 
dia 9 de fevereiro de 2006, na sede da COOPA, bastando protocolar, junto à comissão 
eleitoral, declaração formal da sua disposição de participar ativamente do processo eleitoral. 
Patrocínio/MG, 11 de janeiro de 2006. Dr. Deiró Moreira Marra. Diretor Presidente. A mesa 
diretora dos trabalhos foi composta por Deiró, Marconi, Osvaldo Sobrinho e João Bosco. Deiró 
abriu a Assembléia, agradeceu as presenças e pediu a atenção de todos para a execução do 
Hino Nacional, após a qual solicitou que Marconi fizesse a leitura do edital de convocação para 
a AGO, o que foi feito. Deiró esclareceu que a ordem de apresentação dos trabalhos é 
estatutária e passou a palavra a Osvaldo, que apresentou o Relatório de Atividades 2005, 
destacando a importante participação dos coordenadores de todos os departamentos da 
COOPA. Ele destacou a criatividade dos profissionais na solução de poluição ambiental 
provocada por pó residual do Armazém Graneleiro, a venda de rações para não associados, a 
granelização das rações COOPA, o início da pasteurização do leite possivelmente em março e 
a Estação de Tratamento de Efluentes do departamento Processamento de Leite. Depois, 
apresentou planilha de evolução, mês a mês, dos preços do leite pagos ao produtor, de 2001 a 
2005, a evolução do leite vendido à Embaré, de janeiro a dezembro de 2005 a implantação do 
Centro Integrado de Atendimento ao Cooperado – CIAC, considerado, pelo seu caráter social o 
grande marco em 2005. Osvaldo apresentou resumo dos financiamentos repassados aos 
associados, de financiamentos para associados com recursos próprios da COOPA e do 
endividamento próprio da COOPA. Prosseguindo, o coordenador contábil Valentin de Paula 
apresentou o resultado do Balanço Patrimonial e a demonstração do resultado do Exercício de 
2005 da COOPA, informando que as sobras líquidas à disposição da Assembléia, depois de 
descontada a antecipação das sobras no valor de duzentos e oitenta e quatro mil, oitenta e oito 
reais e oitenta e quatro centavos (R$ 284.088,84), são da ordem de hum milhão, duzentos mil, 



 
 
 

 
 

seiscentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos (R$ 1.200.623,38). Não havendo 
nenhuma manifestação nem quaisquer questionamentos, na seqüência José Geraldo 
Fernandes Peres de Souza, da Perfil Ltda – Assessoria Contábil e Administrativa, leu o parecer 
da auditoria independente e Oscar Carlos da Silva leu o parecer do Conselho Fiscal, ambos 
favoráveis. Lidos os pareceres, Deiró solicitou a presença do associado Rubens Rocha 
Machado para que o mesmo presidisse a aprovação das contas, conforme o que determina o 
Artigo 23 do Capítulo VI do Estatuto Social. Colocadas em aprovação, as contas do Exercício 
2005 foram aprovadas por unanimidade. Deiró agradeceu à Assembléia e apresentou a 
seguinte proposta da Diretoria Executiva para a destinação das sobras do Exercício 2005: 
incorporação das sobras na cota de capital de cada associado, proporcional à movimentação 
na COOPA. Colocada em votação, à referida proposta foi aprovada por maioria esmagadora. 
Prosseguindo, Osvaldo Sobrinho apresentou a relação dos 71 (setenta e um) associados que 
pediram desligamento, informando que o capital previsto para devolução aos mesmos é da 
ordem de duzentos e noventa e nove mil, trezentos e doze reais e dezessete centavos (R$ 
299.312,17), a valores contábeis de 31/12/05, mais as sobras a serem integralizadas, 
definindo-se que o Conselho de Administração determinará a forma de restituição do capital 
dos desligados, de acordo com o Estatuto. Os associados que pediram desligamento são: 
Acimar João dos Santos, Agnaldo Aparecido de Oliveira, Alcimino Machado Costa, Alcione de 
Souza, Amir Eustáquio Carneiro, Belchior Francisco da Silva, Cecília Nunes Gonçalves, Célia 
Maria da Consolação Silva, Cleverson José Bachel, Edimar Bernardes da Silveira, Édio 
Machado de Oliveira, Edmundo Vieira dos Santos, Edward Naime Rodrigues, Espólio Afrânio 
Afonso de Oliveira, Espólio Antero de Oliveira, Fábio Bernardes da Silveira, Fausto Honorato 
de Freitas, Fernando Alves Lemos, Fernando Borges Elias, Geraldo Alves de Oliveira, Geraldo 
Antônio Romão, Geraldo dos Reis Castro, Geraldo Gonçalves II, Geraldo Nunes Fonseca, 
Gilberto Correia de Faria, Ildeu José Pinheiro, Ilson Anselmo, Iraci Guimarães, Israel Nunes 
Fonseca, Jacinto Marques de Morais, Jair Cândido Machado, Jairo Nunes da Silva, Jenildo 
Gonçalves Campos, João Alves de Queiroz, João Batista dos Reis, João Batista dos Santos, 
João Botelho, João Cândido de Aguiar, João Lourenço da Silva, Joaquim Garcia Morato Filho, 
Joaquina de Oliveira, Jorge Ferreira Pinto Filho, José Cândido Ferreira, José Maurício 
Figueiredo, José Raimundo Caixeta, Lindolfo Vieira Rodrigues, Manoel Francisco Nunes, 
Marcelo de Ávila Alves, Maria Antônia Romão, Mário Eurípedes de Castro, Mário Honório Filho, 
Mário Takao Matsukura, Neusa Maria da Silva Côrtes, Osvaldo Ferreira da Cunha, Patrícia 
Alves Anselmo, Paulo César de Almeida, Paulo Takano, Pedro Pistun Neto, Raimundo Delfino 
Gomes, Salvador Nunes da Silva, Saul José Ferreira, Sebastião dos Reis Pinto, Sebastião 
Salvino de Oliveira, Suiti Morimoto, Suzana Maria da Costa, Terezinha Mendes de Oliveira, 
Valdes Ferreira Ribeiro, Waldemar Caixeta de Deus, Wander Borges Pires, Wilclifi da Costa e 
Zaqueu Chagas. Lidos os nomes, Deiró informou que a forma de pagamento deverá ser 
aprovada pelo Conselho de Administração, de acordo com a capacidade financeira da COOPA, 
e colocou os pedidos de desligamento em votação, obtendo aprovação unânime. A seguir, foi 
apresentado vídeo institucional COOPA – Empresa Cidadã, mostrando o trabalho social 
desenvolvido pela Cooperativa. Deiró disse que a produção do institucional teve por objetivo 
mostrar a todos os cooperados o interesse e o amor da atual Diretoria pela COOPA, 
ressaltando que, seja quem for que vier a estar à frente da organização, ele espera dedicação 
e empenho no sentido de promover novas mudanças em favor do crescimento da empresa. 
Depois, com a ajuda de Osvaldo, solicitou à Assembléia que votasse sugestão de se colocar 
folhas avulsas para colher assinaturas, a partir do número cinqüenta (50), para serem 
anexadas ao livro de registro de presenças, a fim de agilizar a coleta de assinaturas, já que a 
fila para assinar o livro estava enorme. Apesar da proposta ter sido aprovada, constatou-se que 
já não havia mais necessidade de se adotar tal procedimento. Prosseguindo, Osvaldo 
apresentou proposta da Diretoria para o Plano de Atividades COOPA para 2006, esclarecendo 
que a discussão seria aberta e que as decisões sobre as propostas de trabalho da 
administração para 2006 seriam tomadas pela Assembléia. Ele pediu aos associados que 
participassem, manifestando suas opiniões. Aprovado por maioria esmagadora, o Plano de 
Atividades para 2006 é o seguinte: Objetivo Geral: planejar rumos a longo prazo, buscar 
consenso, padronizar atendimento e ampliar área comercial; Plano Diretor: Contratar empresa 
especializada para coordenar e elaborar Plano Diretor da Cooperativa. Condições do Plano: 1) 
Ser elaborado por quarenta (40) participantes, sendo: dezoito (18) Conselheiros, quatorze (14) 
Profissionais da COOPA, um (1) Diretor, sete (7) Cooperados; 2) Conter diretrizes mínimas de 
quatro (4) anos; 3) Elaborar normas de conduta para o dia a dia. LEITE: 1) Buscar alternativas 
para comercialização do leite com formalização de contratos e estabelecer balizadores de 



 
 
 

 
 

preços. 2) Batalhar para industrialização do leite a nível micro (atuação regional) e macro 
através da CEMIL, contribuindo para instalar a fábrica de leite em pó. ÁREA COMERCIAL: 1) 
Criar sala de agronegócios, ampliando o setor de compra e vendas, com espaço específico 
para o produtor discutir, anunciar e vender seus produtos. 2) Difundir o sistema de Hedge, 
garantindo o preço, principalmente para milho e café, conforme a necessidade dos produtores. 
DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA: 1) Administrar com eficiência o fluxo de 
caixa; 2) Manutenção do Comitê de Crédito; 3) Buscar recursos a juros acessíveis, procurando 
parcerias com o sistema financeiro; 4) Buscar a instalação de cash nas dependências da 
Cooperativa. DEPARTAMENTO DE CRÉDITO E COBRANÇA: 1) Manter diálogo constante 
com os diversos departamentos instruindo-os quanto ao melhor documento para cada 
transação. 2) Manter os atuais expedientes de cobrança e buscar alternativas mercadológicas 
para os clientes mais renitentes. DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE: 1) Manter o nível de 
assessoria; 2) Aprimorar relatórios gerenciais. SUPERMERCADO: 1) Manter a posição 
alcançada em 2005, como o mais barateiro da cidade; 2) Interagir com o Departamento de 
Compras, buscando o menor preço do mercado; 3) Criar balcão com produtos vindos 
diretamente do campo. POSTO DE COMBUSTÍVEIS: 1) Implantar tratamento personalizado; 2) 
Ampliar a base de clientes; 3) Buscar o menor preço da praça. DEPARTAMENTO 
AGROVETERINÁRIO: 1) Planejar calendário agrícola visando atender a todos os cooperados; 
2) Divulgar os serviços executados pela Assistência Técnica, tais como: Projetos de CPR de 
café, soja, milho, etc; 3) Ampliar a área comercial através destes projetos interligando os 
planos com as vendas. NUTRIÇÃO ANIMAL. 1) Manutenção do destaque do ano; 2) 
Criatividade no cumprimento de metas desafiantes; 3) Busca de mercados com produtos 
inovadores.ARMAZÉM COOPA: Renegociar o contrato de aluguel em condições mais 
favoráveis. Colocado em aprovação, o Plano de Atividades 2006 foi aprovado por maioria 
esmagadora. Na seqüência, apresentou-se a proposta da Diretoria Executiva visando à 
autorização dos valores de endividamentos e investimentos da COOPA para o exercício de 
2006 e Deiró esclareceu que qualquer proposta de investimento será levada para decisão do 
Conselho de Administração. Por maioria absoluta, foi aprovado um montante de R$ 
10.000.000,00 (dez milhões de reais) para investimentos, como limite máximo do Ativo 
Imobilizado. Para endividamentos totais, também por maioria absoluta, foram aprovados os 
seguintes recursos financeiros: até R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) para o Passivo 
Circulante de Curto Prazo e, até R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais) para o Exigível a 
Longo Prazo. A seguir, a Diretoria propôs à Assembléia a manutenção dos atuais valores dos 
honorários dos diretores Presidente e Vice-Presidente, respectivamente quatro mil e 
quinhentos reais (R$4.500,00) e quatro mil reais (R$4.000,00), obtendo a aprovação da maioria 
absoluta. Também por esmagadora maioria, a Assembléia aprovou proposta da Diretoria para 
manutenção dos valores atuais das cédulas de presença dos Conselhos Fiscal e de 
Administração, sendo, para ambos, duzentos e sessenta reais (R$ 260,00) para os membros 
efetivos e cento e trinta reais (R$ 130,00) para os suplentes. Encerrando os trabalhos da 
Assembléia, Deiró agradeceu a todos pela confiança, pediu desculpas pelos erros porventura 
cometidos e passou a palavra a Osvaldo, para que o mesmo passasse as informações e 
esclarecimentos da Comissão Eleitoral relativas ao processo de votação, que foi iniciada às 
onze horas e cinqüenta minutos (11h50), em dois galpões em frente ao restaurante "Brumado 
dos Pavões. As eleições para os cargos de diretores Presidente e Vice-Presidente e para os 
Conselhos de Administração e Fiscal foram realizadas sob o sistema de voto secreto e, depois 
de apuradas, apresentaram os seguintes resultados: Para os cargos de diretores Presidente e 
Vice-Presidente, com 419 votos foi eleita a chapa II, formada, respectivamente, por Fausto 
Amaral da Fonseca, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, residente à Rua Pinto Dias, nº 
116, São Francisco, Patrocínio-MG, portador da CI 232.012 SSP-MG, inscrito sob o CPF nº 
200.215.696-49 e Renato Nunes dos Santos, brasileiro, casado, produtor rural, residente à 
Alameda das Embaúbas, nº 3097, Morada Nova, Patrocínio-MG, portador da CI M-3.853.984 
SSP-MG, inscrito sob o CPF nº 568.648.336-15. A chapa I, que obteve 277 votos, foi formada 
por Deiró Moreira Marra, brasileiro, casado, empresário, residente à R. Cesário Alvim, nº 1611, 
Centro, Patrocínio-MG, portador da CI M-3.091.814 SSP-MG, inscrito sob o CPF nº 
491.320.596-04 e Marconi Malagoli, brasileiro, casado, produtor rural, residente à R. Pedro 
Barbosa Victor, nº 578, centro, Patrocínio-MG, portador da CI M- 156.928 SSP-MG, inscrito sob 
o CPF nº 144.602.036-34. Para a Diretoria Executiva foram registrados 7 votos brancos e 8 
votos nulos. Para o Conselho de Administração, pela ordem de votação, foram eleitos 
membros efetivos: com 126 votos, Célio Borges, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, 
residente à R. Marechal Floriano, nº220, Cidade Jardim, Patrocínio-MG, portador da CI M-



 
 
 

 
 

2.921.565 SSP-MG, inscrito sob o CPF nº 074.015.586-53; com 99 votos, José Queiroz de 
Magalhães, brasileiro, separado, produtor rural, residente à Av. JK, nº 2034, São Judas, 
Patrocínio-MG, portador da CI M-1.608.896 SSP-MG, inscrito sob o CPF nº 107.971.816-87; 
com 87 votos, Flávio Pereira Guimarães, brasileiro, casado, produtor rural, residente à Av. Rui 
Barbosa, nº 495, Centro, Patrocínio-MG, portador da CI M-1.821.968 SSP-MG, inscrito sob o 
CPF nº 421.195.026-68; com 86 votos, Osmar Pereira Nunes Júnior, brasileiro, casado, 
produtor rural, residente à R. Major Tobias Machado, nº 63, São Judas, Patrocínio-MG, 
portador da CI M-2.942.582 SSP-MG, inscrito sob o CPF nº 535.770.606-97; com 85 votos, 
Rony Francisco Vieira, brasileiro, casado, produtor rural, residente à R. Cel. Rabelo, nº 1628, 
Centro, Patrocínio-MG, portador da CI 10.395.853 SSP-MG, inscrito sob o CPF nº 
302.952.386-15; com 85 votos, Maria Abadia Anselmo, brasileira, casada, produtora rural, 
residente à R. Fio Germano, nº 222, Vila Constantino, Patrocínio-MG, portadora da CI M-
6.440.848 SSP-MG, inscrita sob o CPF nº 038.504.546-81; com 83 votos, Eustáquio Reinaldo 
Resende, brasileiro, casado, produtor rural, residente à R. Lindolfo Pereira Guimarães, nº 68, 
São Francisco, Patrocínio-MG, portador da CI M-1.717.812 SSP-MG, inscrito sob o CPF nº 
288.890.376-87; com 81 votos, Ronaldo de Ávila Rabelo, brasileiro, casado, produtor rural, 
residente à R. Joaquim Otávio de Brito, nº 317, Vila Constantino, Patrocínio-MG, portador da CI 
M-2.784.268 SSP-MG, inscrito sob o CPF nº 460.272.386-15; com 71 votos, Gilberto Afonso 
Vieira, brasileiro, casado, produtor rural, residente à R. Leôncio Batista da Cunha, nº 811, 
Centro, Patrocínio-MG, portador da CI M-1.793.321 SSP-MG, inscrito sob o CPF nº 
170.736.506-72; com 59 votos, Marco Antônio Pereira, brasileiro casado, produtor rural, 
residente à Alameda das Mangabeiras, nº 3103, Morada Nova, Patrocínio-MG, portador da CI 
M-4.137.590 SSP-MG, inscrito sob o CPF nº 675.896.006-44; com 57 votos, Maurício Carvalho 
Brandão, brasileiro, casado, administrador, residente à R. Cel. Rabelo, nº 1189, Centro, 
Patrocínio-MG, portador da CI 6.589.774 SSP-MG, inscrito sob o CPF nº 004.702.606-53; com 
56 votos, Francisco Pereira de Oliveira, brasileiro, casado, produtor rural, residente à R. Rio 
Branco, nº 62, Centro, Patrocínio-MG, portador da CI 244.702 SSP-MG, inscrito sob o CPF nº 
149.400.866-15; com 54 votos, e José Francisco Romão, brasileiro, casado, produtor rural, 
residente à R. Elias Alves da Cunha, nº 180, Cidade Jardim, Patrocínio-MG, portador da CI M-
2.626.832 SSP-MG, inscrito sob o CPF nº 191.884.126-87. Como suplentes foram eleitos: com 
52 votos, Antônio Claudimério dos Reis, brasileiro, casado, produtor rural, residente à Av. 
Benedito Romão de Melo, nº 1281, Santa Terezinha, Patrocínio-MG, portador da CI M-851.265 
SSP-MG, inscrito sob o CPF nº 183.309.836-68; com 48 votos, Oscar Antônio da Silva, 
brasileiro, casado, contador, residente à R. Maestro José Carlos, nº 2063, Centro, Patrocínio-
MG, portador da CI 722.172 SSP-MG, inscrito sob o CPF nº 144.627.536-15; e, com 44 votos, 
Evandro Oliveira Ribeiro, brasileiro, casado, produtor rural, residente à R. Governador 
Valadares, nº 526, Centro, Patrocínio-MG, portador da CI M-193.543 SSP-MG, inscrito sob o 
CPF nº 038.063.676-04. Os demais candidatos ao Conselho de Administração, com os 
respectivos números de votos obtidos, estão relacionados a seguir: com 44 votos, João Bosco 
Ferreira, brasileiro, casado, engenheiro agrônomo, residente à R. Olímpio Pereira de Melo, nº 
354, Caiçaras, Patos de Minas-MG, portador da CI M-307.848 SSP-MG, inscrito sob o CPF nº 
306.901.966-87; com 42 votos, Jaques Silva Santos, brasileiro, casado, produtor rural, 
residente à Alameda das Imbúias, nº 227, Morada Nova, Patrocínio-MG, portador da CI M-
5.229.244 SSP-MG, inscrito sob o CPF nº 690.666.126-49; com 39 votos, Fabiano Nunes 
Côrtes, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, residente à R. Professor Olímpio dos Santos, nº 
1055, Centro, Patrocínio-MG, portador da CI M-6.123.658 SSP-MG, inscrito sob o CPF nº 
001.142.856-24; com 38 votos, Fernando Peres Nunes, brasileiro, solteiro, engenheiro 
agrônomo, residente à R. Quintiliano Alves, nº 1260, Centro, Patrocínio-MG, portador da CI M-
5193.819 SSP-MG, inscrito sob o CPF nº 931.533.926-68; com 36 votos, Haroldo Laurindo 
Gonçalves, brasileiro, casado, produtor rural, residente à R. Quintiliano Alves, nº 1233, Centro, 
Patrocínio-MG, portador da CI M-7.514.819 SSP-MG, inscrito sob o CPF nº 004.204.596-77; 
com 36 votos, João Fernandes de Souza, brasileiro, desquitado, produtor rural, residente na 
Fazenda Amizade, zona rural, Patrocínio-MG, portador da CI M-2.258.141 SSP-MG, inscrito 
sob o CPF nº 387.924.609-25; com 30 votos, Helvécio José de Melo, brasileiro, casado, 
produtor rural, residente na Chácara Brumado, zona rural, Patrocínio-MG, portador da CI M-
1.136.121 SSP-MG, inscrito sob o CPF nº 262.489.486-15; com 29 votos, Maria Célis de 
Freitas, brasileira, divorciada, professora, residente à R. João de Carvalho, nº 1505, Matinha, 
Patrocínio-MG, portador da CI 851.278 SSP-MG, inscrita sob o CPF nº 001.144.376-61; com 
28 votos, Vicente José da Cunha Neto, brasileiro, casado, produtor rural, residente à R. 
Gervásio Marques da Silveira, nº 24, Nossa Senhora de Fátima, portador da CI M-10.945.803 



 
 
 

 
 

SSP MG, inscrito sob o CPF nº 038.029.146-00; com 28 votos, Paulo Cezar da Silva, brasileiro, 
casado, comerciante, residente à Av. José Maria Alkimim, nº 830, Centro, Patrocínio-MG, 
portador da CI 918.787 SSP-MG, inscrito sob o CPF nº 129.326.631-00; com 26 votos, Luciano 
Monteiro Castro, brasileiro, solteiro, técnico agrícola, residente à R. Presidente Vargas, nº 
1120, apto 701, Centro, Patrocínio-MG, portador da CI M-7.685.133 SSP MG, inscrito sob o 
CPF nº 001.151.226-13; com 25 votos, Júlio Alexandre Côrtes, brasileiro, divorciado, produtor 
rural, residente à R. "A", nº 126, Popular, Serra do Salitre-MG, portador da CI M-4.308.228 SSP 
MG, inscrito sob o CPF nº 609.410.656-34; com 22 votos, José Astrogildo de Oliveira, 
brasileiro, casado, produtor rural, residente à R. São Benedito, nº 390, São Vicente, Patrocínio-
MG, portador da CI 2.798.510 SSP MG, inscrito sob o CPF nº 462.393.756-91; com 21 votos, 
Vilson Anselmo, brasileiro, casado, produtor rural, residente na Fazenda Chapadão, zona rural, 
Patrocínio-MG, portador da CI M-4.072.746 SSP MG, inscrito sob o CPF nº 555.088.716-91; 
com 21 votos, Selmo Abrahão da Silva, brasileiro, casado, produtor rural, residente à R. 
Bernardo Guimarães, nº 408, apt. 01, Centro, Patrocínio-MG, portador da CI 397.277 SSP MG, 
inscrito sob o CPF nº 119.496.431-15; com 21 votos, Eduardo Elias de Almeida, brasileiro, 
solteiro, comerciante, residente à R. Nelson Caixeta de Queiroz, nº 752, apt. 104, Nossa 
Senhora de Fátima, Patrocínio-MG, portador da CI MG-11.832.815 SSP MG, inscrito sob o 
CPF nº 191.867.466-34; com 20 votos, Nominato Ferreira de Oliveira, brasileiro, casado, 
produtor rural, residente à Alameda dos Angazeiros, nº 3258, Morada Nova, Patrocínio-MG, 
portador da CI M-6.107.616 SSP MG, inscrito sob o CPF nº 138.920.706-44; com 20 votos, 
Gilmar José de Oliveira, brasileiro, casado, comerciante, residente à Av. Faria Pereira, nº 3989, 
Industrial, Patrocínio-MG, portador da CI 655.809 SSP MG, inscrito sob o CPF nº 179.752.801-
78; com 18 votos, Ademar Alves de Ávila Júnior, brasileiro, casado, técnico agrícola, residente 
à R. Nonato Matias, nº 484, São Cristóvão, Patrocínio-MG, portador da CI M-6.441.188 SSP 
MG, inscrito sob o CPF nº 626.436.816-49; com 14 votos, Joaquim Gilberto da Silva, brasileiro, 
casado, produtor rural, residente na Fazenda Barra do Salitre, zona rural, Patrocínio-MG, 
portador da CI M-4.805.477 SSP MG, inscrito sob o CPF nº 480.791.706-49; com 12 votos, 
Walter Queiroz dos Reis, brasileiro, casado, produtor rural, residente à R. Secundino de Faria 
Tavares, nº 476, Centro, Patrocínio-MG, portador da CI M-2.221.298 SSP MG, inscrito sob o 
CPF nº 170.712.246-68; com 12 votos, Wilson Luiz Moreira, brasileiro, casado, produtor rural, 
residente à R. Professor Olímpio dos Santos, nº 114, Dona Diva, Patrocínio-MG, portador da CI 
M- 7.521.382 SSP MG, inscrito sob o CPF nº 036.173.496-41; com 9 votos, Carlos Geraldo de 
Souza, brasileiro, casado, médico veterinário, residente à R. Camilo Augusto de Andrade, nº 
218, Cidade Jardim, Patrocínio-MG, portador da CI M-173.081 SSP MG, inscrito sob o CPF nº 
102.083.136-72; com 8 votos, Fernando Ferreira, brasileiro, casado, produtor rural, residente à 
R. Professor Olímpio dos Santos, nº 455, Centro, Patrocínio-MG, portador da CI M-326.210 
SSP MG, inscrito sob o CPF nº 352.142.286-00; com 5 votos, Baltazar Dias de Oliveira, 
brasileiro, casado, produtor rural, residente à Alameda dos Ipês, nº 3234, Morada Nova, 
Patrocínio-MG, portador da CI M-2.420.918 SSP MG, inscrito sob o CPF nº 170.757.266-68. 
Para o Conselho de Administração foram registrados 16 votos brancos e 53 votos nulos. Como 
membros efetivos do Conselho Fiscal, foram eleitos: com 230 votos, Eduardo de Carvalho 
Carneiro, brasileiro, casado, professor, residente à R. das Virtudes, nº 87, Marciano Brandão, 
Patrocínio-MG, portador da CI M-1.710.213 SSP-MG, inscrito sob o CPF nº 645.240.866-68; 
com 214 votos, Oscar Carlos da Silva, brasileiro, casado, dentista, residente à R. Cesário 
Alvim, nº 1095, Centro, Patrocínio-MG, portador da CI M-747.628 SSP MG, inscrito sob o CPF 
nº 007.965.226-34; e, com 154 votos, Waldemar José Ribeiro, brasileiro, divorciado, contador, 
residente à R. Maestro José Carlos, nº 2220, São Francisco, Patrocínio-MG, portador da CI 
MG-5.529.858 SSP MG, inscrito sob o CPF 765.900.206-63. Como suplentes, foram eleitos: 
com 139 votos, Breno Dornelas Álvares, brasileiro, solteiro, produtor rural, residente à R. 
Gervásio Marques da Silveira, nº 679, São Francisco, Patrocínio-MG, portador da CI MG-
7.586.961 SSP MG, inscrito sob o CPF nº 028.656.266-95; com 117 votos, Joaquim Correia 
Machado Filho, brasileiro, casado, jornalista, residente à R. Artur Botelho, nº 577, Centro, 
Patrocínio-MG, portador da CI M-193.547 SSP MG, inscrito sob o CPF nº 013.056.466-49; e, 
com 100 votos, Ivaldo Mendes Pereira, brasileiro, casado, produtor rural, residente à R. Jacinto 
Alves Barbosa, nº 111, Santa Terezinha, Patrocínio-MG, portador da CI M-6.418.651 SSP MG, 
inscrito sob o CPF nº 350.959.626-91. Os demais candidatos ao Conselho Fiscal, com os 
respectivos números de votos obtidos, estão relacionados a seguir:; com 98 votos, Deodoro 
Dias de Ávila, brasileiro, casado, produtor rural, residente à R. Demócrito França, nº 190, 
Centro, Patrocínio-MG, portador da CI M-3.174.233 SSP MG, inscrito sob o CPF nº 
037.716.876-91; com 94 votos, José Humberto Alves de Souza, brasileiro, casado, produtor 



 
 
 

 
 

rural, residente à R. Governador Valadares, nº 191, Centro, Patrocínio-MG, portador da CI M-
534.743 SSP MG, inscrito sob o CPF nº 211.031.516-49; com 92 votos, Nelson Antério Ribeiro, 
brasileiro, casado, produtor rural, residente à R. Lindolfo Pereira Guimarães, nº 575, Santa 
Terezinha, Patrocínio-MG, portador da CI M-1.306.660 SSP MG, inscrito sob o CPF nº 
366.458.506-20. Para o Conselho Fiscal foram registrados 217 votos brancos e 7 votos nulos. 
Nada mais havendo a ser tratado, Deiró encerrou a Assembléia e eu, Bernadete Ribeiro, lavro 
a presente ata, que, após de lida e aprovada, será assinada pelos associados que assim o 
desejarem, já que todos os associados presentes assinaram o livro de presenças da 
Cooperativa. Esta ata confere com a original. 

Patrocínio, 19 de fevereiro de 2006. 
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