Ata da Assembléia Geral Ordinária da COOPERATIVA AGRO PECUÁRIA DE
PATROCÍNIO LTDA realizada no dia 22 de março 2009
Às 10h (dez horas) do dia 22 (vinte e dois) de Março de 2009, 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 e última convocação, para
a Assembléia Geral Ordinária, os senhores associados devidamente convocados através de
edital publicado em: Jornal Gazeta do dia 01 (primeiro) de Março de 2009, Jornal de Patrocínio
do dia 01 (primeiro) de Março de 2009, Jornal Folha de Patrocínio do dia 07 (sete) de Março de
2009, Jornal Mais 1 do dia 07 (sete) de Março de 2009, e afixado nos departamentos e no
mural da Administração da COOPA, A mesa diretora dos trabalhos foi composta por Renato
Nunes dos Santos – Diretor Presidente, Célio Borges – Diretor Vice-Presidente, José Antônio
de Almeida – Diretor Superintendente. Renato Nunes abriu a Assembléia convidando os
conselheiros de administração e fiscal para sentarem em locais reservados. Iniciamos a
Assembléia com o hino nacional e o hino do cooperativismo. Convidou também o associado,
Fausto Amaral da Fonseca, presidente licenciado da COOPA, para ocupar lugar reservado.
Com isso foi esclarecido que todo associado presente deve assinar o livro de presença, retirar
o seu relatório de atividades e pegar o cartão de votação (aprovado/reprovado). Agradeceu a
presença de todos e informou que a COOPA, através de vários parceiros disponibilizará vários
Balcões de Informação para os associados e familiares durante a Assembléia: a agência local
da Previdência Social estará orientando sobre o FUNRURAL; o CODEMA disponibilizou o
preenchimento do formulário de registro do uso da água da Campanha: Água: Faça uso Legal;
a Administração Fazendária de Patrocínio esclareceu dúvidas sobre o Cadastro de Produtor
Rural e distribuiu cartilhas de Educação Fiscal; a Vigilância Sanitária da Prefeitura Municipal
orientou sobre doenças relacionadas à proliferação de animais e insetos peçonhentos; alunos
do curso de Enfermagem Superior do UNICERP aferiram a pressão; o Conselho de Segurança
Preventiva de Patrocínio e a Policia Militar estiveram presentes para ouvir sugestões para
segurança na zona rural; através da Unimed e do Hospital do Câncer de Patrocínio uma
ambulância esteve de plantão durante a AGO; e a Secretaria Municipal de Agricultura também
esteve auxiliando e direcionando os produtores rurais. A seguir, Angélica, Coordenadora do
departamento de Comunicação e Marketing da COOPA, leu o edital de convocação da AGO.
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 22 de Março de 2009, 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 2008. a) Relatório de Gestão; b) Balanço Contábil; c)
Demonstrativo da Conta de Sobras e Perdas; d) Apresentação do Relatório de Auditoria; e)
Parecer do Conselho Fiscal. 2) Destinação das Sobras do Exercício de 2008. 3) Plano de
Atividades para o exercício de 2009. 4) Fixar o limite máximo de endividamento total da
COOPA para o exercício de 2009. 5) Fixar o limite máximo de investimento total da COOPA
para o exercício de 2009. 6) Fixação dos honorários dos Diretores para o exercício de 2009. 7)
Fixação das cédulas de presença do Conselho de Administração e Conselho Fiscal para o
exercício de 2009. 8) Demissão, eliminação, exclusão e desligamento de associado do quadro
social. 9) Eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 2009. Nota: Para efeitos legais
declara-se que o número de associados é de 1.670 (um mil, seiscentos e setenta) na data de
31 de dezembro de dois mil e oito. OBS 1: A Assembléia Geral Ordinária será realizada no
restaurante “Brumado dos Pavões” do Sindicato Rural, a fim de que os associados 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 Fiscal, deverão se inscrever até as 18:00
horas do dia 11 de Março de 2009, na sede da COOPA, bastando protocolar, junto à Comissão
Eleitoral, declaração formal da sua disposição de participar ativamente do processo eleitoral.
OBS 3: Atenção para o que estabelece o Parágrafo 2º do Artigo 16 do Estatuto Social da
COOPA: Não poderá votar e ser votado o associado que esteja na infringência de qualquer

disposição deste Estatuto e/ou em atraso com seus compromissos financeiros com a COOPA
até 15 dias antes da Assembléia Geral. Patrocínio/MG, 24 de fevereiro de 2009. Renato Nunes
dos Santos. Diretor Presidente. Na seqüência, Renato Nunes informou que foram realizadas 18
reuniões de pré-assembléias, em Comunidades Cooperativistas e nas cidades de Patrocínio e
Coromandel. O Diretor Superintendente deu início à apresentação resumida do Relatório de
Atividades 2008 da COOPA e destacou: a evolução no quadro de associados ao longo dos
anos; os atos cooperativos e receitas brutas por departamento no montante total de R$
101.612 (cento e um milhões e seiscentos doze mil) com acréscimo de 35,53% em relação a
2007, graças à participação dos associados nas atividades da COOPA; a evolução da
captação de leite, número de fornecedores leite e evolução preço médio leite; descontos nas
vendas rações, representatividade desconto no preço leite; destacou os principais produtos
como: adubos, sementes, rações, combustível (litros), quantidades litros de óleo diesel nas
diretamente nas fazendas; o demonstrativo das despesas com pessoal referente aos anos de
2008, 2007 e 2006 estabelecendo relação custo por funcionário em relação ao faturamento
bruto da cooperativa; as quantidades de bolsas de estudo do programa de auxílio educação; os
valores dos impostos, taxas e contribuições da cooperativa. O Diretor Superintendente
continuou a explanação dos resultados, demonstrando o Balanço Patrimonial, o Demonstrativo
de Resultado do Exercício comparativo encerrado em 31 de dezembro de 2008, 2007 e 2006 ;
ressaltou as atividades da Loja Agroveterinária da Serra do Salitre, a abertura da Loja
Agroveterinária de Coromandel, a reestruturação da Loja Agroveterinária de Patrocínio, a
reinauguração do Posto de Combustível e a abertura da Loja de Conveniência. Enfatizaram a
criação do Comitê de Crédito para avaliar e definir limites de crédito e avaliar a entrada de
novos associados; explicou os financiamentos bancários com destaque para valores a receber
com garantias reais, gráfico de índice de liquidez geral. De acordo com as apurações dos
resultados, as sobras à disposição da assembléia foram de dois milhões, quatrocentos e
sessenta mil e trezentos e setenta Reais e oitenta e nove centavos (R$2.460.370,89).
Prosseguindo, o Diretor Superintende apresentou o saldo da conta corrente em 31 de
dezembro de 2008; A seguir, o Diretor Presidente convidou Alan Dorcas Moura, da Soltz,
Mattoso & Mendes para proceder à leitura do parecer da Auditoria Externa Independente. Em
seguida, o Diretor Presidente convidou Osvaldo Pereira Sobrinho, Coordenador do Conselho
Fiscal, para a leitura do seu parecer, que convidou todos os componentes do Conselho Fiscal,
onde foram unânimes e favoráveis à aprovação das contas. Osvaldo Pereira Sobrinho
apresentou ainda as funções de cada conselheiro no trabalho durante o mandato deste grupo e
disse que o associado deveria procurar mais o Conselho Fiscal como elemento de suporte. O
Diretor Presidente oportunizou a discussão e aprovação das contas. O associado Deiró Marra
questionou o auditor Alan no que tange aos critérios quanto à forma de contabilização da
CEMIL. Alan disse que a cooperativa adota um procedimento, decidido pelo Conselho de
Administração, e, por conservadorismo, optam por contabilizar os resultados da CEMIL apenas
após a assembléia da CEMIL e diz que esta é uma prática comum no cooperativismo. O
associado Eduardo Elias Almeida questiona quantos associados foram encaminhados para a
justiça. O Diretor Superintendente esclarece que se o associado não pagar suas obrigações
com a COOPA, quando completa 90 dias, os mesmos são contactados por diversas vezes para
buscar um acordo, sem obter sucesso o caminho é a justiça e esclarece ainda que existe
assessoria jurídica terceirizada na COOPA. O Diretor Superintendente convidou o advogado
que presta serviços terceirizados à COOPA, Dr. Danilo Nogueira da Silva para esclarecer
questões relacionadas ao ajuizamento de ações. Dr. Danilo Nogueira da Silva, informou que
existem 192 procedimentos judiciais e que por questões ligadas à não exposição do devedor
ao ridículo não poderia expor os nomes e valores do devedor em público; disse ainda que o
principal desafio é a lentidão das decisões judiciais e isso se deve a uma questão nacional e
não apenas localizada no Poder Judiciário Local. O associado Sr Eduardo Elias Almeida
gostaria que nas próximas assembléias constasse quantos processos estão em andamento e a
posição deles e sugere uma ouvidoria de uma pessoa imparcial e a contratação de uma
assessoria jurídica. O Diretor Presidente sugeriu que o associado Carlos Behrend presidisse o
ato de aprovação das contas junto com o associado José Eustáquio Botelho, como secretário,
no cumprimento da formalidade estabelecida pelo Artigo 23, Capítulo VI, do Estatuto Social,
com aprovação da Assembléia. Colocadas em aprovação, as contas do Balanço do Exercício
de 2008 foram aprovadas por unanimidade de votos. A seguir, o Diretor Presidente agradeceu
à Assembléia pela aprovação do Balanço e apresentou a seguinte proposta, da Diretoria
Executiva e dos Conselhos de Administração e Fiscal, para a destinação das sobras do
Exercício 2008: destinar R$188.832,92 a uma conta de Reserva de Contingência e distribuir

R$2.271.537,97 à cota de capital dos associados, proporcional ao movimento de cada um. O
associado Eduardo Elias Almeida pede esclarecimentos da relação da provisão sobre as
dividas com os resultados. O Diretor Superintendente explica que no ano de 2008 não teve
variação na provisão de devedores duvidosos, elas foram feitas e os resultados estão
considerando estas provisões. Foi aprovada por unanimidade a proposta de destinação das
sobras. O Diretor Presidente apresenta a Proposta de Trabalho da COOPA para 2009,
informando que, embora o mesmo já tenha sido aprovado pelo Conselho de Administração,
está sujeito a críticas, sugestões e melhorias. O Conselheiro Fiscal Geraldo Mangelis solicita
um supermercado para a cidade de Serra do Salitre. O Diretor Presidente diz que tudo precisa
de um estudo de viabilidade. O associado Deiró Marra diz que, em sua gestão, foram
realizados trabalhos para que a COOPA se desenvolvesse e por muitas vezes tudo isso foi
questionado, em função do endividamento. Ressalta ainda a importância da COOPA ter capital
de giro e questiona a capacidade de pagamento da cooperativa. O associado Deiró Marra
deseja sucesso à diretoria para conseguir atingir as metas audaciosas que foram programadas.
Sugere investir na melhoria da pasteurização de leite, na diversificação de produtos do
Laticínio COOPA e sugere gerar caixa reduzindo dívidas. Eduardo Elias Almeida sugere a
criação do cargo de ouvidoria, questiona os critérios de contratação de funcionários e os
critérios para contratação de auditoria externa independente. O Diretor Presidente diz que há
uma funcionária contratada e é uma auditora e não ouvidora, e é capacitada para desenvolver
a auditoria interna e os controles internos. Sobre os critérios de contratação de funcionários, o
Diretor Presidente diz que segue critérios internos formalmente definidos. Sobre a auditoria ela
é contratada pelo Conselho de Administração. Eduardo Elias Almeida sugere mais valorização
das pessoas. Foi aprovada, por maioria de votos, a Proposta de Trabalho da COOPA para
2009, dentre as propostas a inclusão no CNPJ 23.405.160/0002-05 NIRE 31901184328 do
objetivo secundário de comércio varejista de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP nas
dependências do Posto COOPA, situado à Avenida Faria Pereira, 2808, Bairro Centro, cep
38740-000, na cidade de Patrocínio-MG ou em outro local adequado a ser decidido
futuramente. Prosseguindo, apresentaram a proposta da Diretoria Executiva e dos Conselhos
de Administração e Fiscal, relativa aos valores de endividamentos e investimentos da COOPA
para o Exercício de 2009. Para endividamentos totais, a proposta apresentada foi de cinqüenta
milhões de reais (R$ 50.000.000). O Conselheiro de Administração Maurício Brandão esclarece
que recursos para incremento de um negócio consegue-se por recursos próprios ou de
terceiros e na cooperativa seria pelas sobras ou através de chamada de capital. Ressalta que
no planejamento estratégico foi discutido um plano e que os números apresentados para
endividamento são para conseguir realizar o plano. O Conselho de Administração descartou
chamadas de capital e optou pela proposta apresentada e ressalta que se quisermos diminuir o
valor, é possível, mas não conseguiremos alcançar todas as metas. O Diretor Presidente
esclarece que o valor é um limite e não quer dizer que a COOPA vai atingir esses valores. O
associado Deiró Marra propõe R$40.000.000,00. O Conselheiro Fiscal, Osvaldo Sobrinho,
sugere a criação de um fundo de aval para que a cooperativa tenha garantias em suas
operações de crédito. O associado Lucas Evangelista da Silva diz que a proposta de
endividamento é ousada. Foi colocada em votação e a foi aprovada a proposta de quarenta
milhões de Reais (R$40.000.000,00), para endividamentos totais. Com relação a
investimentos, a proposta apresentada é de vinte e dois milhões de Reais (R$22.000.000,00).
O Diretor Superintendente ressalta que são apresentados limites e que tudo tem que ter
aprovação do Conselho de Administração. Foi aprovado para o ano de 2009, investimentos da
COOPA de vinte milhões de Reais (R$20.000.000,00), por maioria dos votos. Depois de
apresentar valores de honorários recebidos pelos diretores de algumas cooperativas da região,
a Diretoria apresentou à Assembléia, como proposta do Conselho de Administração e Fiscal,
manter os valores dos honorários para Presidente e Vice-Presidente da COOPA: oito mil reais
(R$ 8.000) e sete mil e duzentos reais (R$ 7.200), respectivamente. Eduardo Elias Almeida
questiona o valor dos salários do Diretor Presidente e Conselheiros da Cemil e o Diretor
Presidente diz que os valores são aprovados pela Assembléia Geral Ordinária. O associado
Deiró Marra diz que em função da crise temos que rever e que seja retirado o beneficio de 13º
e FGTS. O Diretor Presidente pede para ressaltar que a Diretoria, Presidente e VicePresidente, recebem FGTS e 13º. O associado Jorge Marra concorda com a proposta do
associado Deiró Marra, e diz que em cargos eletivos os encargos não são considerados e
propõe amenizar as contas da cooperativa. Foi colocada em votação as duas propostas. O
associado Alan Soares de Carvalho diz que tem que ser consultada a legislação para avaliar.
Eduardo Elias Almeida diz que a assembléia tem que ser mais clara. O presidente licenciado

Fausto Amaral diz que tem que se perguntar os resultados que os dirigentes estão trazendo
para a cooperativa e não quanto eles custam. Após amplo debate, por maioria de votos foi
definido retirar os direitos de FGTS e 13º dos honorários do Diretor Presidente e VicePresidente. Com relação às cédulas de presença dos Conselheiros de Administração e Fiscal,
a proposta é de manutenção dos valores, por unanimidade foi aprovado. Prosseguindo, o
Diretor Presidente apresentou a relação dos 53 (cinqüenta e três) associados que pediram
desligamento onde o Conselho de Administração determinará a forma de restituição do capital
aos desligados, de acordo com o Estatuto e dentro da capacidade financeira da COOPA. Os
associados que pediram desligamento são: Abrão Elias Nader, Agricon Agropecuária Ltda,
Almiro Ademir Anselmo, Amador dos Reis de Oliveira, Ana Carolina Ferreira Cortes, Angelo
Antônio Pinto de Mattos, Antônio Camilo dos Santos, Antônio Maurício Vieira dos Santos,
Aroldo Alves da Silva, Cornélio Nunes de Carvalho, Dalvo Antônio Lourenção, Edmundo
Queiroz, Elza Nunes da Silva, Emerson Aurélio Anselmo, Espólio Afonso Gonçalves Ribeiro,
Espólio Altair Avelos Peres, Espólio Antônio Martin Gallego, Espólio Elmiro Silva, Espólio
Geraldo Gonçalves dos Reis, Espólio Hélio Queiroz Bougleux, Espólio João Caixeta Borges,
Espólio João Rodrigues Naves, Espólio José Domingos de Castro, Espólio José Gonçalves
Sobrinho, Espólio Maria Rosa Ferreira, Espólio Maria Tereza de Aguiar, Espólio Moacir
Anselmo, Espólio Olímpio Ferreira Alves, Espólio Tadeu Pereira Guimarães, Fernando Antônio
Arantes Moreira, Gilberto Borges Guimarães, Gilberto José da Silva, Janir Moreira Araújo, João
Coelho Mendes, João de Oliveira, José Amaro do Nascimento, José da Silva Leite, José Nunes
Caixeta, Lázaro Célio Gomes, Leopoldo Garcia Brandão, Luiz Gonçalves dos Reis, Maria José
Siqueira Borges, Maria Margarida de Oliveira, Maura Afonso Barbosa, Maurício José da
Fonseca, Meyre Cristina de Souza Almeida, Paulo Botelho Caixeta, Pedro Carlos de Oliveira,
PHD Agropecuária Ltda, Sebastião Martins de Ávila, Sebastião Pereira Sobrinho, Valdemar
Gonçalves Dias, Walter Prates do Prado. Lidos os nomes, Renato informa 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 por unanimidade. Foram apresentados os nomes dos associados para eliminação,
face ao seu descumprimento ao artigo 6º, parágrafo 2º, item 3 do Estatuto Social desta
cooperativa – Satisfazer, pontualmente, seus compromissos com a COOPA, dentre os quais o
de participar ativamente da sua vida societária e empresaral – sem recurso ao Conselho de
Administração: Reinaldo Assis de Ávila; e os associados para eliminação, com recurso ao
Conselho de Administração: Eliana Lucinda de Oliveira Marra, João Marra Júnior, Lúcio
Antônio de Oliveira. O associado Jorge Marra diz que o que teria movido a atitude para tal seria
infringir o estatuto e enquanto avalista do João Marra Junior pergunta ao Conselho Fiscal se
tem algo errado na negociação da dívida. Osvaldo Sobrinho diz que a cooperativa pode ter
perdido com juros, mas não com relação ao capital. Osvaldo Sobrinho diz que ficou em dúvida
na hora de avaliar o recurso e pede para que antes de definir seja criada uma comissão de
avaliação do caso e diz que o Conselho Fiscal é contra a eliminação desses associados. Jorge
Marra diz que a família Marra saldou todas as suas dividas com a COOPA e ainda assim está
sendo excluída pelo estatuto. Diz também que João Marra Jr. foi eleito para presidir uma
Comunidade Cooperativista. Diz que em oportunidades anteriores trouxe a agrônoma Telma
para trabalhar na cooperativa e não se conforma com a eliminação, pois a mesma esta ilegal,
de acordo com o artigo 10 do estatuto. O Sr. Jorge Marra declara que se a assembléia retirar
esses associados, toda a família Marra sairá da COOPA, ressaltando que na história da
cooperativa nunca existiu exclusão de associados, afirma que tudo é perseguição. Jorge Marra
pede que a Assembléia seja contra a proposta do Conselho de Administração. Jorge Marra
pede para ser acrescentada a palavra justiça dentre os princípios da COOPA. Fausto Amaral
diz que é raro o que esta acontecendo e pede para ser esclarecido tudo. O Diretor Presidente,
Renato Nunes, diz que, além da infração ao artigo 6º, parágrafo 2º, item 3 do Estatuto Social
desta cooperativa, o que levou o Conselho de Administração a eliminar o associado João
Marra Junior foi uma calúnia lançada contra o Diretor Superintendente, José Antônio de
Almeida, que ocorreu no curso de um processo judicial em sede de depoimento a um juiz de
direito e ainda ameaças à integridade física declaradas à família do Diretor Presidente, Renato
Nunes. O Diretor Presidente coloca em votação. A Assembléia definiu pela exclusão de todos
os associados citados. Jorge Marra, Deiró Marra, João Marra pedem à assembléia demissão
do quadro de associados desta cooperativa. O Diretor Presidente diz que tem que seguir o
tramite do estatuto e que eles devem encaminhar o pedido formal de demissão à COOPA.
Deiró Marra, contudo, pede ao seu irmão Jorge Marra, para reconsiderar, pois eles devem
permanecer na COOPA para se candidatarem às eleições de 2010 e ganhar, e assim farão de

tudo para excluir Renato Nunes dos Santos do quadro de associados O Diretor Presidente
convidou os candidatos às vagas no Conselho Fiscal para se apresentarem à assembléia e
assim o fizeram os seguintes candidatos: Ana Rosangela de Oliveira, Antônio Guedes de
Oliveira, José da Cruz Pereira, Waldemar José Ribeiro, Antonio Hortense e Breno Dornelas
Álvares. O Diretor Presidente agradece as presenças dos diretores da Coproleite, Coplim, e do
Presidente Licenciado Fausto Amaral da Fonseca e do Secretário da Agricultura Carlos
Behrend. Em nome da Diretoria Executiva e do Conselho de Administração, o Presidente
agradeceu aos membros do Conselho Fiscal, pelo empenho no exercício das funções e pela
competência do trabalho realizado ao longo do ano. Encerrando os trabalhos da AGO, o Diretor
Presidente informou o local das sessões eleitorais, agradeceu a presença de todos e convidou
os associados para a votação do Conselho Fiscal e almoço de confraternização. As eleições
para o Conselho Fiscal foram realizadas sob o sistema de voto secreto e, depois de apuradas,
apresentaram os seguintes resultados: como membros efetivos do Conselho Fiscal, foram
eleitos: com noventa (90) votos, Ana Rosangela de Oliveira, Brasileira, Solteira, Bancaria
Aposentada/Produtora Rural, Rua Amélia Angélica n° 37 - Centro – Patrocínio, CPF
138.923.986-15,RG M-636.892, com oitenta e cinco (85) votos, José da Cruz Pereira,
Brasileiro, Casado, Técnico em Agropecuária/Produtor Rural, Alameda das Mangabeiras n°
3139 - Morada Nova – Patrocínio, CPF 450.893.296-72, RG M-3.408.290, com oitenta e dois
(82) votos, Waldemar José Ribeiro, Brasileiro, União Estável, Contador/Produtor Rural, Rua
Maestro José Carlos n° 2220 - São Francisco – Patrocínio, CPF765.900.206-63, RG MG5.529.858. Como suplentes, foram eleitos: com sessenta (60) votos, Antônio Guedes de
Oliveira, Brasileiro, Casado, Advogado/Produtor Rural, Avenida Rui Barbosa n° 290 , Apt 301
Ed. Constantino - Centro – Patrocínio, 007.968.836-53, M-115.727, com quarenta e sete (47)
votos, Breno Dornelas Álvares, Brasileiro, Solteiro, Produtor Rural, Rua Gervásio Marques da
Silveira n° 679 - São Francisco – Patrocínio, 028.656.266-95, MG-7.586.961e com vinte e três
(23) votos, Antonio Hortense, Brasileiro, Casado, Produtor Rural, Rua Rio Branco n° 412 Centro – Patrocínio, 477.808.519-15, 2.160.474, com vinte e três. Para a votação do Conselho
Fiscal não houve qualquer registro de votos brancos ou nulos. Na impossibilidade de um dos
Conselheiros Suplentes continuar o seu mandato, o próximo candidato mais votado assumirá a
vaga. Nada mais havendo a ser tratado, o Diretor Presidente encerrou a Assembléia e eu,
Angélica Guimarães Nunes, 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.
Patrocínio, 22 de março de 2009.
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