
 
 
 

 
 

 

Ata da Assembléia Geral Ordinária da COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE PATROCÍNIO 
LTDA, realizada no dia 21 de março 2010. 

Às 10h (dez horas), do dia 21 (vinte e um) de Março de 2010, no “Tatersal Jovino José da Silva” 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 do dia 19 (dezenove) de Fevereiro de 2010, Jornal de Patrocínio do dia 20 (vinte) de Fevereiro de 
2010, Jornal Folha de Patrocínio do dia 20 (vinte) de Fevereiro de 2010, Jornal de Coromandel edição de Fevereiro de 2010, 
Jornal Serrano edição de Fevereiro de 2010, site da COOPA www.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 21 de Março de 2010, 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 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 2009. 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 2009. 3) Plano de Atividades para o exercício de 2010. 4) Fixar o limite máximo de endividamento total da COOPA 
para o exercício de 2010. 5) Fixar o limite máximo de investimento total da COOPA para o exercício de 2010. 6) Fixação dos 
honorários dos Diretores Presidente e Vice-Presidente para o exercício de 2010. 7) Fixação das cédulas de presença do 
Conselho de Administração e Conselho Fiscal para o exercício de 2010. 8) Demissão, eliminação, exclusão e desligamento de 
associado do quadro social. 9) Eleição dos Diretores Presidente e Vice-Presidente para o quadriênio 2010/2014. 10)Eleição do 
Conselho de Administração para o quadriênio 2010/2014. 11) Eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 2010. Nota 1: 
Para efeitos legais declara-se que o número de associados é de 1.907 (um mil, novecentos e sete), na data de 31 de dezembro 
de 2009. 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 serem 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 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 chapa para os cargos de Diretor Presidente e Vice 
Presidente, deverão se inscrever até às 18 horas (dezoito) do dia 10 de Março de 2010, na sede da COOPA, bastando 
protocolar, junto à Comissão Eleitoral, declaração formal da sua disposição de participar ativamente do processo eleitoral. 
Patrocínio/MG, 12 de fevereiro de 2010. 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, 
diretor superintendente. Renato Nunes dos Santos abre a Assembléia Geral Ordinária (AGO) e convida o Presidente 
Licenciado Fausto Amaral da Fonseca, os Conselheiros de Administração e Fiscal para sentarem em locais reservados. É 
esclarecido que, todo cooperado presente deve assinar o livro de presença, retirar o seu relatório de atividades e pegar o 
cartão de votação (aprovado/reprovado). Renato Nunes dos Santos agradece as presenças e informa que a AGO está sendo 
realizada no Tatersal do Sindicato Rural de Patrocínio por impossibilidade de realização no Restaurante “Brumado dos 
Pavões”. A seguir, o edital é lido pela secretária da Assembléia, Angélica Guimarães Nunes. Renato Nunes dos Santos informa 
que foram realizadas 16 (dezesseis) reuniões de pré-assembléias em Comunidades Cooperativistas e, nas cidades de 
Patrocínio e Coromandel. Na seqüência, passa a palavra a José Antônio de Almeida que apresenta o Relatório de Atividades 
2009 da COOPA e destaca: a evolução no quadro de cooperados ao longo dos anos; os atos cooperativos e receita bruta no 
montante de R$ 106.276.423,26 (cento e seis milhões duzentos e setenta seis mil, quatrocentos e vinte e três reais e vinte seis 
centavos). Ele reforça a evolução das receitas em comparação aos resultados de anos anteriores, graças à participação dos 
cooperados nos negócios da COOPA; evolução do número de  cooperados   fornecedores   de  leite;  recorde  histórico  da 
 captação  de leite;  evolução  dos  principais produtos repassados/comercializados como: adubos, defensivos, sementes, 
ordenhas, vacinas, rações, combustível e quantidade de óleo diesel entregue nas fazendas. É mostrado também o 
demonstrativo das despesas com pessoal referente aos anos de 2006, 2007, 2008 e 2009 e sua relação com o faturamento 
geral da cooperativa; a implantação do plano de classificação de cargos e salários e, reestruturação da filial de Serra do Salitre. 
É apresentado o programa de auxílio educação, referente às bolsas de estudo. Demonstrado, a seguir, os valores de impostos 
e contribuições retidos e pagos pela COOPA; o Balanço Patrimonial, encerrado em 31 de dezembro de 2009, comparativo aos 
anos de 2006, 2007 e 2008; o Demonstrativo de Resultado do Exercício, ressaltado o incremento dos atos cooperativos em 
5%, face aos reflexos da crise econômica de 2008; as sobras do exercício de 2009 no valor total de R$ 4.389.406,19 (quatro 
milhões trezentos e oitenta nove mil, quatrocentos e seis reais e dezenove centavos). Apresentado o saldo de financiamento 
bancário de repasse aos cooperados e os de responsabilidade da COOPA, salientado a redução da taxa de juros, sendo elas 
em sua maioria recursos obrigatórios. Com relação à CEMIL, é apresentado o seu faturamento nos últimos 4 (quatro) anos; os 
valores da integralização de capital; e a sobra do exercício de 2009 no valor de R$9.129.480,99 (nove milhões, cento e vinte e 
nove mil, quatrocentos e oitenta reais e noventa e nove centavos). Deste valor, foi destinado a COOPA o montante de 
R$2.381.881,59 (dois milhões, trezentos e oitenta e um mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinqüenta e nove centavos), que 
representa 26,09% de sua movimentação na CEMIL no exercício de 2009; o valor de R$652.250,00 (seiscentos e cinqüenta e 
dois mil, duzentos e cinqüenta reais) repassados em espécie e, o restante destinado à integralização de capital na Central. A 
participação da COOPA no capital da CEMIL, em 31 de dezembro de 2009, é de 24,07%. É apresentado o índice de liquidez 
geral da COOPA de 1,11, em 2009. A seguir, Renato Nunes dos Santos convida Alan Dornas Moura, da Soltz, Mattoso & 
Mendes, que procede à leitura do parecer da Auditoria Externa Independente, parecer este favorável sem ressalva. Renato 
Nunes dos Santos ressalta a qualidade dos trabalhos realizados do Conselho Fiscal, mandato 2009/2010. Ele convida Ana 
Rosângela de Oliveira, e esta convida todos os membros do Conselho para apresentação do parecer que é lido pelo secretário 
Waldemar José Ribeiro. Os Conselheiros Fiscais são unânimes e favoráveis à aprovação das contas.  Ana Rosângela de 
Oliveira apresenta um relatório das atividades desenvolvidas no decorrer do ano de 2009/2010. Renato Nunes dos Santos abre 
para discussão e aprovação das contas. O cooperado, Eduardo Elias de Almeida, questiona sobre sobras, cheques devolvidos, 
conta corrente, forma de contratação da auditoria externa independente e depósitos judiciais. As dúvidas são esclarecidas, a 
contento, pelo Diretor Superintendente. Renato Nunes dos Santos convida o cooperado José Eustáquio Botelho para presidir o 
ato de aprovação das contas, no cumprimento da formalidade estabelecida pelo Artigo 23, Capítulo VI, do Estatuto Social. 
Colocadas em votação, as contas do Balanço do Exercício de 2009 são aprovadas por unanimidade. O Presidente agradece à 
Assembléia pela aprovação do Balanço e apresenta a proposta do Conselho de Administração para a destinação das sobras 
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do Exercício 2009, no valor de R$ 4.389.406,19 (quatro milhões, trezentos e oitenta nove mil, quatrocentos e seis reais e 
dezenove centavos), sendo: destinar R$850.000,00 (oitocentos e cinqüenta mil reais) para reserva de contingência; integralizar 
na cota capital dos cooperados, na proporcionalidade de seu movimento no exercício de 2009, o valor de R$2.887.156,19 (dois 
milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, cento e cinqüenta e seis reais e dezenove centavos) e distribuir aos fornecedores de 
leite, ativos em 31/12/2009, o montante de R$652.250,00 (seiscentos e cinqüenta e dois mil duzentos e cinqüenta reais). O 
cooperado Anderson Costa Zanotin parabeniza a diretoria pela gestão. O cooperado João Batista Romão após argumentação 
apresenta a proposta de distribuição do montante de R$652.250,00 (seiscentos e cinqüenta e dois mil, duzentos e cinqüenta 
reais) para todos os cooperados. Colocadas em votação as propostas de destinação de sobras, é aprovada, por maioria dos 
votos, a proposta do Conselho de Administração. Os cooperados Gilmar José de Oliveira, Helvécio José de Melo, Eduardo 
Elias de Almeida e Cláudio Couto Gonçalves, fazem ponderações sobre a decisão da Assembléia. José Antônio de Almeida 
apresenta algumas propostas de trabalho para 2010, sendo: as metas de faturamento e sobras; dispêndios com despesas 
operacionais; quadro de pessoal; aumento na captação de leite; ampliação na distribuição de combustíveis e aumento na 
produção da Fábrica de Rações. Ele reforça que os principais investimentos serão na automatização da Fábrica de Rações, na 
aquisição de um silo para o Laticínio, na implantação do depósito de gás, na reforma e ampliação do Supermercado, na 
implantação de um novo controle de ponto, no aumento da memória dos servidores, aquisição de nobreak,  realização da 
FENICOOPA, estudo de viabilidade para abertura de uma filial da COOPA (Loja Agroveterinária). As propostas são aprovadas, 
por maioria de votos. Renato Nunes dos Santos pede a AGO para quebrar o protocolo e faz uma homenagem a Fausto Amaral 
da Fonseca, por sua  dedicação   incondicional  à  COOPA.  Apresentado  um  vídeo  com  fotos  da  trajetória  de  Fausto  
Amaral da Fonseca e Renato Nunes dos Santos reforça a sua importância no cooperativismo. A diretoria entrega uma placa ao 
homenageado. Emocionado, ele diz que o mérito é de todos e agradece pelo reconhecimento. Prosseguindo, é apresentada a 
proposta do Conselho de Administração relativa ao limite de endividamento total da COOPA (passivo circulante e não 
circulante) para o Exercício de 2010, considerando a contabilização do estoque do Armazém Graneleiro. Para endividamento 
total, a proposta apresentada é de R$ 51.000.000 (cinqüenta e um milhões de reais). É colocado em votação e aprovado, por 
maioria dos votos. É apresentada a proposta do Conselho de Administração para o limite total de investimento, 
R$27.000.000,00 (vinte e sete milhões de reais). É ressaltado que são apresentados os valores de limites, mas todos os 
projetos terão parecer do Conselho de Administração. É colocado em votação e aprovado, por maioria dos votos. É 
apresentada a proposta do Conselho de Administração para honorários do Presidente, R$12.000,00 (doze mil reais) e do Vice-
Presidente, R$10.800,00 (dez mil e oitocentos reais). Após sugestões e debates, é sugerido pelo cooperado João Batista 
Romão a proposta do reajuste em 20% sobre o honorário atual, sendo os valores R$9.600,00 (nove mil e seiscentos reais) 
para Presidente e, R$8.640,00 (oito mil, seiscentos e quarenta reais), para Vice Presidente. É colocado em votação e a 
proposta do cooperado obteve a maioria dos votos. É apresentada a proposta do Conselho de Administração para as cédulas 
de presença para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal, sendo de R$550,00 (quinhentos e cinqüenta reais) para 
Conselheiros Administrativos e R$600,00 (seiscentos reais) para Conselheiros Fiscais. O cooperado João Batista Romão 
propõe que seja adotado o mesmo critério de reajuste aprovado para Presidente e Vice Presidente. A Assembléia aprova a 
proposta do cooperado, por unanimidade de votos, ficando definido o valor de R$520,00 (quinhentos e vinte reais) para os 
Conselheiros Administrativos e Conselheiros Fiscais. 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 50 (cinqüenta) cooperados que pediram desligamento. São eles: Adão Batista da Silva, 
Albert Levino Ribeiro, Antônio F. Nunes de Paula, Edison José Lourenção, Ely Humberto Nunes, Espolio de Manoel Fernandes 
Neto, Espólio Iraci Ferreira de Oliveira, Espólio Iveta Vieira, Espólio João Ribeiro dos Santos, Espólio Leonidas Ferreira da 
Silva, Geraldo Firmino de Souza, Hilson José Botelho, Ilda de Almeida Guimarães, Jair João de Oliveira, Jair Luiz da Silva, 
Jairo José dos Anjos, João Botelho Caixeta, João Geraldo Fiais da Silva, João Marra, João Paulo Vieira Spinola, João Reis 
Silva, João Ricardo da Silveira, Jorge Moreira Marra, José Geraldo de Paula, José Humberto Alves de Souza, José Humberto 
Ferreira, José Rabelo de Castro Neto, Julio César Silva, Lucas Evangelista da Silva, Luis Carlos Bonifácio, Luzia Fernandes da 
Silva, Márcio Silva de Oliveira, Milton José da Silva, Nilson José Caixeta, Nilson Peres Caixeta, Norair Antonio de Carvalho, 
Orlando José da Cunha, Osmar Martins da Silva, Paulo Facina, Pedro Joaquim de Castro, Pedro Luiz da Silva, Renato Borges 
de Ávila, Renato Ferreira Gonçalves, Rogério Amaral de Ávila, Ronaldo Luiz Dias de Souza, Sebastião do Espírito Santo, 
Valdemar Silva Nunes, Valter Ribeiro, Wellington da Silva Meneses e Wilson Vieira Borges. Renato Nunes dos Santos informa 
que a forma de pagamento da cota capital deverá ser definida pelo Conselho de Administração, de acordo com a capacidade 
financeira da COOPA, e coloca os pedidos de desligamento em votação, obtendo aprovação unânime. O cooperado Mauricio 
Carvalho Brandão afirma que: “A COOPA está solida, estruturada e nunca foram apresentados resultados tão bons como nesta 
Assembléia. Enquanto existir a participação efetiva dos cooperados, essa estrutura de Conselho e Comunidades 
Cooperativistas, a COOPA nunca irá falir. Hoje nós precisamos nos preparar para uma nova cooperativa, para continuar com 
resultados brilhantes”, diz. Renato Nunes dos Santos, em nome da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho 
Fiscal, agradece e parabeniza a todos pela participação. É apresentada a Assembléia a chapa única para Presidente e Vice 
Presidente, mandato 2010 a 2014, composta por Renato Nunes dos Santos (Presidente) e Célio Borges (Vice Presidente) que 
são eleitos por aclamação e empossados. Os eleitos agradecem pela confiança. É apresentada no telão a relação de 
cooperados que se candidataram a membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.  A diretoria informa que em 
função do novo quadro de cooperados de 1.907 (um mil novecentos e sete), em 31 de dezembro de 2009, deve ser observado 
o Artigo 38 do Estatuto Social da COOPA: “O conselho de Administração será eleito pela Assembléia Geral na proporção de 
um representante efetivo para cada grupo completo de cem (100) associados e 3 (três) suplentes sendo eleitos os que 
obtiverem maior número de votos e, em caso de empate, o mais antigo como associado.” Assim, o número de Conselheiros de 
Administração efetivos passa de 13 (treze) para 19 (dezenove) membros. Renato Nunes dos Santos informa o local das 
sessões eleitorais, agradece a presença de todos e convida os cooperados para a votação e almoço de confraternização. As 
eleições para o Conselho Fiscal e Conselho  de  Administração  são  realizadas  sob  o sistema de voto secreto, seguida pela 
apuração dos votos, tendo o seguinte resultado: Para o Conselho de Administração, pela ordem de votação: 01 - com 86 
votos, João Renato Rabelo, brasileiro, casado, produtor rural, residente à Rua Ramiro Gonçalves dos Reis, nº141, Boa 
Esperança, Patrocínio-MG, portador da CI M-3.654.766 SSP-MG, inscrito sob o CPF nº 463.767.206-68; 02 - com 78 votos, 
Flávio Pereira Guimarães, brasileiro, casado, produtor rural, residente à Rua Cesário Alvim, 442, Centro, Patrocínio-MG, 
portador da CI M-1.821.968 SSP-MG, inscrito sob o CPF nº 421.195.026-68; 03 - com 67 votos, 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; 04 - com 65 votos, João Bosco Ferreira, brasileiro, casado, 
produtor rural/engenheiro agrônomo, residente à Rua Doutor Antonio Vieira Caixeta, nº176, Eldorado, Patos de Minas -MG, 
portador da CI M-307.848 SSP-MG, inscrito sob o CPF nº 306.901.966-87; 05 - com 64 votos, José da Cruz Pereira, 
brasileiro, casado, técnico em agropecuária/produtor rural, residente à Alameda das Mangabeiras, nº 3139, Morada Nova, 
portador da CI M3.408.290 SSP-MG, inscrito sob o CPF nº 450.893.296-72; 06 - com 56 votos, Gilberto Afonso Vieira, 
brasileiro, casado, produtor rural, residente à Rua 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; 07 - com 55 votos, Ernane Batista Alfredo, brasileiro, casado, 
produtor rural, residente à Rua Teodoro Gonçalves, nº 655, Centro, Patrocínio-MG, portador da CI MG 149.610 SSP-MG, 
inscrito sob o CPF nº 081.025.546-49; 08 - com 53 votos, Francisco Pereira de Oliveira, brasileiro, casado, produtor rural, 



 
 
 

 
 

residente à Rua Rio Branco, nº 62, Centro, Patrocínio-MG, portador da CI 244.702 SSP-MG, inscrito sob o CPF nº 
149.400.866-15; 09 - com 53 votos, Eurípedes de Souza Carvalho, brasileiro, casado, produtor rural, residente na Fazenda 
Macaúbas, Zona Rural, Patrocínio-MG, portador da CI M-1.507.615 SSP-MG, inscrito sob o CPF nº 431.226.396-53; 10 - com 
49 votos, Osmar Pereira Nunes Júnior, brasileiro, casado, produtor rural, residente à Rua 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; 11 - com 41 votos, 
Antônio Claudimério dos Reis, brasileiro, casado, produtor rural, residente à Avenida 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 39 votos; 12 - 
com 41 votos, Jaques Silva Santos, brasileiro, casado, produtor rural, residente à Alameda das Imbuias, nº 227, Morada 
Nova, Patrocínio-MG, portador da CI M-5.229.244 SSP-MG, inscrito sob o CPF nº 690.666.126-49; 13 - com 40 votos, Marli 
Terezinha de Castro Silva, brasileira, casada, produtora rural, residente na Fazenda Barra do Salitre, Patrocínio-MG, 
portadora da CI MG 15.081.584 SSP-MG, inscrita sob o CPF nº 079.537.666-98; 14 - com 38 votos, Humberto Eustáquio 
dos Reis, brasileiro, casado, advogado/produtor rural, residente à Rua João Carlos da Silva, nº 184, Cidade Jardim, Patrocínio-
MG, portador da CI MG 11.103.916 SSP-MG, inscrito sob o CPF nº 144.643.066-91; 15 - com 38 votos, Paulo Alves Vieira, 
brasileiro, casado, produtor rural, residente à Rua Manoel Damas, nº 1221, Santa Terezinha, Patrocínio-MG, portador da CI M-
2.939.300 SSP-MG, inscrito sob o CPF nº 430.641.166-49, 16 - com 38 votos, Waldemar José Ribeiro, brasileiro, divorciado, 
contador/produtor rural, residente à Rua Maestro José Carlos, nº 2220, São Francisco, Patrocínio-MG, portador da CI MG 
5.529.858 SSP-MG, inscrito sob o CPF nº 765.900.206-63; 17 - com 37 votos, José Queiroz de Magalhães, brasileiro, 
casado, produtor rural, residente à Rua Salitre, nº 800,São Vicente, Patrocínio-MG, CI M-1.608.896 SSP-MG, inscrito sob o 
CPF nº 107.971.816-87; 18 - com 36 votos, Breno Dornelas Álvares, brasileiro, solteiro, produtor rural, residente à Rua 
Gervásio Marques da Silveira, 679, São Francisco, Patrocínio-MG, portador da CI MG 7.586.961 SSP-MG, inscrito sob o CPF 
nº 028.656.266-95, 19 - com 35 votos, Maurício Carvalho Brandão, brasileiro, casado, produtor rural/administrador, residente 
à Rua Coronel João Candido, nº 433, sala 304, Centro, Patrocínio-MG, portador da CI 6.589.774 SSP-MG, inscrito sob o CPF 
nº 004.702.606-53; 20 - com 35 votos, Maria Abadia Anselmo, brasileira, casada, produtora rural, residente à Rua Fio 
Germano, nº 222, Boa Esperança, Patrocínio-MG, portadora da CI M-6.440.848 SSP-MG, inscrita sob o CPF nº 038.504.546-
81; 21 - com 33 votos, Rony Francisco Vieira, brasileiro, casado, produtor rural, residente à Fazenda Santo Antônio, Zona 
Rural, Patrocínio-MG, portador da CI 10.395.853 SSP-MG, inscrito sob o CPF nº 302.952.386-15; 22 - com 33 votos Marco 
Antônio Pereira, brasileiro casado, produtor rural, residente à Rua Elias Alves Cunha, nº 1083, Nossa Senhora de Fátima, 
Patrocínio-MG, portador da CI M-4.137.590 SSP-MG, inscrito sob o CPF nº 675.896.006-44; 23 - com 32 votos, Péricles 
Moises Rodrigues, brasileiro, casado, produtor rural/médico, residente à R. Presidente Vargas, nº 2069 – Apartamento 104, 
Centro, Patrocínio-MG, portador da CI M-378.194 SSP-MG, inscrito sob o CPF nº 130.341.036-20. 24 - com 31 votos, Oscar 
Antônio da Silva, brasileiro, divorciado, produtor rural/contador, residente à Avenida Faria Pereira, nº 4255, prédio 14, 
Apartamento 22, Distrito Industrial, Patrocínio-MG, portador da CI M-772.172 SSP-MG,  inscrito  sob  o  CPF  nº 144.627.536-
15;   25 - com  31  votos,  Osvaldo  Pereira  Sobrinho,  brasileiro, divorciado, produtor rural, residente à Rua Jacinto Alves 
Pereira, nº 305, Santa Terezinha, Patrocínio-MG, portador da CI MG 415.206 SSP-MG, inscrito sob o CPF nº 107.987.306-68; 
26 - com 25 votos, Júlio César Botelho, brasileiro, casado, produtor rural, residente à Fazenda Serrote, Lugar Capoeirinha, 
Zona Rural, Guimarânia-MG, portador da CI M-3.369.945 SSP-MG, inscrito sob o CPF nº 522.959.666-04; 27 - com 25 votos, 
Alan Soares de Carvalho, brasileiro, casado, empresário/produtor rural, residente à R. Amélia Angélica, nº 37, Centro, 
Patrocínio-MG, portador da CI MG 3.053.635 SSP-MG, inscrito sob o CPF nº 486.689.406-78; 28 - com 18 votos, Paulo 
Ernesto Borges Lemos, brasileiro, casado, produtor rural, residente à Rua Gervásio Marques da Silveira, nº 119, Nossa 
Senhora de Fátima, Patrocínio-MG, portador da CI M-529.928 SSP-MG, inscrito sob o CPF nº 183.246.226-91; 29 - com 14 
votos, Valter Batista Reges, brasileiro, casado, empresário/produtor rural, residente à Rua Cesário Alvim, nº 315, Centro, 
Patrocínio-MG, portador da CI M- 772.374 SSP-MG, inscrito sob o CPF nº 230.908.986-9; 30 - com 11 votos, Rosemir 
Ferreira Rosa, brasileiro, casado, produtor rural, residente à Alameda das Imbuias, nº 478, Morada Nova, Patrocínio-MG, 
portador da CI 20.984 SSP-MG, inscrito sob o CPF nº 036.442.016-25. A posse dos Conselheiros de Administração eleitos 
ocorre neste ato conforme Artigo 38 do Estatuto Social da COOPA. Para o Conselho Fiscal, pela ordem de votação”: 01 - com 
291 votos, Ana Rosangela de Oliveira, brasileira, solteira, produtora rural, residente à Rua Amélia Angélica, nº 37, Centro, 
Patrocínio-MG, portador da CI M 636.892 SSP-MG, inscrita sob o CPF nº 138.923.986-15; 02 - com 276 votos, Célio 
Machado de Castro, brasileiro, casado, produtor rural, residente à Rua Otávio de Brito, nº 244, São Lucas, Patrocínio-MG, 
portador da CI M-2.465.514 SSP MG, inscrito sob o CPF nº 424.606.546-34; e, 03 - com 117 votos, Gilson Lázaro Moreira, 
brasileiro, casado, produtor rural, residente à Fazenda Macaúbas de Baixo, Zona Rural, Patrocínio-MG, portador da CI M-
7.519.979 SSP MG, inscrito sob o CPF 987.089.966-87; 04 - com 116 votos, Nelson Antério Ribeiro, brasileiro, divorciado, 
produtor rural, residente à Rua Professor João de Melo, nº 1367, Santa Terezinha, Patrocínio-MG, portador da CI M-1.306.660 
SSP MG, inscrito sob o CPF 366.458.506-20; 05 - com 107 votos, Antônio Hortense, brasileiro, casado, produtor rural, 
residente à Rua Rio Branco, nº 412, Centro, Patrocínio-MG, portador da CI M2.160.474 SSP MG, inscrito sob o CPF nº 
477.808.519-15; e, 06 -  com 107 votos, José Astrogildo de Oliveira, brasileiro, casado, produtor rural, residente à Rua 
Teodoro Gonçalves, nº 396, Nossa Senhora de Fátima, Patrocínio-MG, portador da CI MG 2.798.510 SSP MG, inscrito sob o 
CPF nº 462.393.756-91: 07 - com 95 votos, Geraldo Mangelis Alves de Melo, brasileiro, casado, produtor rural, residente à 
Rua Canadá, nº 190, Nações, Serra do Salitre - MG, portador da CI M-2.630.535 SSP MG, inscrito sob o CPF nº 470.211.796-
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”. Em nome da Diretoria Executiva, Renato Nunes dos Santos parabeniza 
os novos membros do Conselho de Administração e 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, 21 de 
março de 2010.   

Renato Nunes dos Santos 
Célio Borges 
João Renato Rabelo    
Lauro Afonso Vieira 
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Rogério Nunes dos Santos 
João Batista Romão 
Ronaldo de Ávila Rabelo 



 
 
 

 
 

Lázaro Ribeiro de Oliveira 
José Eustáquio Botelho 
Ana Rosângela de Oliveira 
Waldemar José Ribeiro 
Antônio Claudimério dos Reis 
Helvécio José de Melo 
Humberto Eustáquio dos Reis 
Maria Abadia Anselmo 
Péricles Moisés Rodrigues 
Orlando José de Freitas 
Valter Queiroz dos Reis  

 


