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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
[. iccess
Fuiha:

o.

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURíDICA i{iibrica:

N(irERo tE tNsôRrÇÁo

29.6,t4.'lír!001 -29
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIçÂO E DE SITUAçÃO
CADASTRAL

07102,20i8

I{OiI€ EMPRE§ÀEÂL

COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO TABULEIROS SAO BERNÀRDO

OO ESTÁ8€TEdMENTO (NOiIE E FANÍA§!Â)

COOPRODUTASB
PORTE

DEMAIS

E

0t .636-{X) - Arividâdes de És@lheita

E

2lil-3 - coopeíativa

DÍ CUSTODIO LIMA
COiiPLEMENIO

CEP

ô556(X)00
BARRO/E{SIRiIO
ZONA RURAL

Mu[ciPto
MACALHÀES OE ALITIEIDA

ENO€REÇO

SHtNAYDE_1 @HOÍMAtL.COM
TEIEFONE
(98) 348:r-1210

ENTE FEDERAI]VO L GFR)

AÍIVA o7la2lmla

MOTNO DE

€SPEOAL DAÍA DA SÍÍUÀÇÁo ESPE(iÀl

€ DÀS ÂTMDÁDÉS s
ú1.2t-l{l - HorticuituÍar etcêto mú.ü!go
Oí .5$§01 - c.iãÉo de Íranoos P..â corte
Oí -6í#)3 - Sêwiço de p.êpa.ação dê teÍíeno, cuhivo ê colheita
0:t.22-l4l - Cria@ de peixes em água docê
10.12-í4í - Abãtê de avet
í0.1!9-Ol - Fab.icação de p.oduto6 de catne
lO.ã!-í41 - Preservação de pêires, cÍustácecs e rn(íuscc
ío.3í-7$ - Fabic€ção dê conseryc de íÍutaÊ
'10.39342 - Fabricâção de .uco. dê Ítula., hortallça5 ê l€gumeâ, êtceto concênttados
í0.42-2$ - Fáb.icação de ólec vegêtais lêÍinados, excêto óleo dê milho
,16.rí-7{10 - Repeseitehiês coheaciais e agE rtes do corrércio dê matérias-primas agtkolas e ánimds vivG
iÍ7.12-í {X, - Comércio varqisE de meacadorias em gêíal, com p.êdo.ninância de produtos alimêndcios - minimeicadG,
mêacêetiaÉ e arme2éhs
47.22§4í - Coín&cio varêiista de catoe§ - âçougues
17 .2,.942 - Pei,.À.ia
/rI.21- o - Comércio vaÍqisà de hortiftutig.anieiro§

N(JirERo

SN

MA

14|O3DO22 22:33

Aprovado pela lnstruÉo Normativa RFB n" 1 .863, de 27 de dezembro de 2018

111

Emitido no dia ltU03/2022 às 22:32:39 (data e hora de Brasília) Página. írí
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CERTIDÃO NEGÀTIVÀ DE DÉBITOS TRÀBÀLHISTÀS

Nome: COOPERATIVA DOS PRODI.,:TORES RURÀI S DO TABITLEIROS SAO BERNARDO

(MAIRI Z E FILIAIS)
cNP.T: 29 . 644.575 / OO01,-29
Certidão Ír" | 8440840 / 2022
rxpedição: L4/03/2022, às 22 t 38 :4L
Validade: 10/09/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.

Cert.ifica-se que cooPERÀTrvÀ Dos PRoDITToRES RIrRÀrs Do lÀBUr.ErRos sÀo
BERNÀRDO (IIÀÍRIz E FILIÀÍS) , inscrit.o (a) no CNP'f sob o n"
29.644.575/0001-29, rÍÃo cot{sÍÀ como inadimplente no Banco Nacional de
Devedores Trabal,histas,
Cert j-dão emilida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho. acrescentados pelas teis ns,o L2.440/201,L e
1-3.467/201'1i e no AEo 0l/2o22 da cG,lT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados consEantes desta Certsidão são de responsab i I idade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certsidão atsest.a a emprêsa êm rê1aÇão
a todos os seus estabelec imenEos , agências ou filiais.
A aceiEação destsa certidão condiciona-se à verificação de sua
auEênticidade no porLal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (ht.tp: / /wvtw. tsts. jus.br) .

CerEidão emitsida gratuitamênte .

rNPORrdÀçÃO rrdPoRTAlrrE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturaj-s e jurídicas
inadimplentes perante a .fustiça do 'frabalho quanto às obrigações
êstsabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernenEe aos
recolhimenEos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos deEerminados em 1ei; ou decorrentês
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conci liação
disposição 1ega1 , conEiver força

demais títsulos que, porPré
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MINISTÉRO OA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
ProcuredoÍie-GeÍal da Fazenda Nacional

CERIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAS E À DMDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: COOPERAT]VA DOS PRODUTORES RURAS DO TABULEIROS SAO BERNARDO
Ct{PJ : 29.644.57510001 -29

Ressalvado o diÍeito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certiÍicado que
náo constam pendências em seu nome, relativas a cÍéditos t[ibutáÍios adminisfados pela SecÍetaria
de Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscriçôes em Dívida Ativâ dâ União (DAU) iunto à
Pro@radoÍia-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgáos e Íundos públicos da administraçáo direla a elê vinculados. Refere.se à situaÉo do
suieito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abÍange inclusive as cDntribuiÉes sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágraÍo único do ârt. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitaÉo desta certidáo está condicionada à veriÍcaÉo de sua autenlicidade na lntemet, nos
endereços <http://rfr .gov.bÊ ou <http:/,vww.pgÍn.gov,bÊ.

Certidão emitida gratuatamente com base na PoÍtaria Coniunta RFB/PGFN no 1.751 , de 2t1of2ou.
Emitida às 09:31:42 do dia 2811012021 <hora e data de Brasília>
Válida até 261A4n022.
Código de controle da certidão: 7AED.9685.E154.m24
Qualquer rasura ou emenda invalidará estê documento.

ü



14|O3DO22 22:39 Consulta Regularidade do Empregádor

t rocosso;'SS00 C0
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Certifi cado de Regularidade
do FGTS - CRF

InscÍlÉo: 29.644.57s/ooot-29
Razão SocialÍooPRoDt rAsB

Endereço: DT CUSToDIo LIMA / ZONA RURAL / MAGALHAES DE ALI!|ÊIDA / MA /
65560-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS,

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14103 I 2022 a L2/ 04 / 2022

Certilicação Número: 2022031422393346404590

Informação obtida em l4lO3l2022 22:39:34

A utilização deste Certificado parir os fins previstos em Lei esta
condicionada a veriÍicnção de autenticidade no site da Caixa:
www.câixa,gov.bÍ

http6://cohsuha-crf.caira.govbr/cohsuttacú/peges/consuft3ElnpregedorjsÍ 1t1



É';ccesso
F'üiha:

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE OÉEITO

No Certidão: 035417122 Data da 14t03t202222..59:M

lnscÍiçãoEstadual: 125537638 CPF/CNPJ:296rÍ4575000129

Razão Socia|: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO TABULEIROS SAO BERNARDO

Endereço: DST CUSTODIO LIMA, S N CEP: 65560000 - ZONA RURAL

_-elefone: (98)34831210 Município: MAGALHAES DE ALMEIDA UF: MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,

substanciado pelos artigos 240 a242, da lei no 7.799, de 1Sl12l2AO2 e disposto no artigo 205 da lei

no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não @nstam débitos relativos aos

tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima

identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 1AO712O22.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
htp://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em'Validação de Certidão Negativa
'e Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data lmpressãot 1410312022 22:59:O4

ir,iibri€a: ,- 'El-.à
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Processo
Foiha:

{0r10,n_
Oqcl

l?i;brica: eJ

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE DIVIDA ATIVA

No Certidão: 017252122 Data da 1410312022 23:02:1'l

lnscriçãoEstadual: 125537638 CPF/CNPJ:29644575000129

Razão Social: COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DO TABULEIROS SAO BERNARDO

EndeÍeço: DST CUSTODIO LIMA, S N CEP: 65560000 - ZONA RURAL

Íelefone: (98)34831210 Município: MAGALHAES DE ALMEIDA UF: MA

CertiÍicamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na

forma do disposto do artigo 156, da lei no 2.231 , de 291121'1962, substanciado pelos artigos 240 a

242 dalei no 7.799, de 1911212002, bem como prescrêve o artigo 205 da lei no 5.172, de 25 de

outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam debitos inscritos na Dívida Ativa, em

nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 1210712022.

A autenticidade desta ceÍtidão deverá ser confirmada no endereço:
httpr/poÍtal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões' e em seguida em 'Validação de Certidão Negativa
de Dívida Ativa'.

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data lmpressãot 1 410312022 23:02:1'l



ipn PREFETTURA DE MAGALHÃes oe
ALMEIDA

SECRETARIA DE FAZENDA
CNPJ: 06.988.97dm01 -09

R, MANoEL PIRES oE cASTRo, 279 \ CENTRO \ MAGALHÃES DE

F rccesso: :J]àl0eo
f aiha
ililbrit,a;_ ll

)'--fi.
l.^6^frÁE5 DE 

^LME!DÁ

21tO212022 08:54.10
usuÁRlo:ATENDEMtEoI

centpÃo NEGATIVA oe oÉe[os-cND N",t406/2022
AurENncAçÃo:658BBBDEF94í 5BA5E2FF857F1 I 46BA6E

-jERTlFlCO, a pedido da pessoa interessada, que o a empresa COOPERATIVA DOS
PRODUTORES RURAIS DO TABULEIROS SAO BERNARDO , devidamente Inscrito sob O CNPJ
29.6rí4.575/0001-29, situada à DISTRITO CUSTODIO LIMA, SrN ZONA RURAL, encontra-se quites
com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos,
náo podendo ser usado para outros fins.

A Referida Certidáo terá validade até 2210512022.
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas

MAGALHAES DE ALM EIDA-M A, 21 I O2I2O22
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PREFEITURA DE MAGALHÃes oe
ALMEIDA

SECRETARIA DE FAZENDA
CNPJ: 06.988.976/0001 -09

R. MANoEL PIRES DE cASTRo, 279 \ cENTRo \ MAGALHÃES DE

L'i-ocasso
Folha:
i?ubrica:

0
L

MÂcár.HÁ85 oE rLMEroA

2110212022 0A:U.52
usuÁRro:ATENDENTEoI

cERTTDÃo NEGATIvA oe oíuoa ATMA MUNtclpAL-cNDA N" lplolt2o22
AUTENTTCAçÃO:87F520A55897835E6E846288F809í 5C6

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que a empresa COOPERATIVA DOS
PRODUTORES RURAIS DO TABULEIROS SAO BERNARDO , tnscrita sob o CNpJ:
29.w.5751a00í-29, situada à DlsrRlro cusroDlo LIMA, s/N zoNA RURAL, Neste Município,
encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro de OíVIOA nlVn deste setor de
anecadação dêsta preÍeitura, nada consta no desrespeito a débido em nome da referida empresa.
O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado
para outros fins.

A ReÍerida Certidão terá validade até2210512022.
Ressalvado à PreÍeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas.

MAGALHAES DE ALMEI DA-MA, 21 IO2I2O22

I
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lnsc. Municipal
634-3

CÍrlPJ
29.644.575t0001-29

Nomê/Raáo Social
COOPERATIVA DOS PROOUTORÉS RURAIS DO TABULEIROS SAO BERNARDO

Denominaçao Comercial

COOPRODUÍASB

Natuíeza Juídica
2,1+3 COOPERATIVA

Vinculação
ENTIDADES EMPRESARIAIS

ATIVIDADE ECONOMICA
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Aüvidade Principal
01636@áÍlv!oaoEs oE PG{q}IEITA

N' 39t2022

Data da Constltuição
07 t02t2014

NúmêÍo

S/N

Aüvidadee S€cundáÍb3
tll211ü - }IORTICIJLTURÂ, EXCEIO l/ER ll@
015560! - cRt cao tr FRAlt€O§ PÂRÁ CORIE
ot6t@ , sERvt@ o€ PiEPÀR crc tr lERREtlO, CULÍryO E COÚEIr
@2101 . CRIrcÂO DE PEIXES EM AGT,A D@E
i0t21ol - a8ÁTE oE ÁvES
ro.rsr.F aRcAcro tr PRo(rrrG oE crRt\E
t@otot - PREsERvrcÀO OE PEUES, CRUSÍ CEO§ E MOLUSCG
Id}I NI) . FABRICACÂO OE @NSER!'ÂS DE FRI,|TAS

IG}'dD . ÊAERICACÁO E SI,ICO§ OE FR{.,T&S, IíORÍÁIJCAS E LEGII'E§. EXCEÍO @ÀrcENTRÁDO§

Data de lnício
07 to22018

LogradouÍo
DISTRITO CUSTODIO LIMA

ComplemeÍrto

Data de Cadastro Validade

31t12nO22

lnÍormações Adicionais

MAGALHAES DE ALI/IEIDA.TIA" ?1 NA2O22

Ouadra Bairro
ZONA RURAL

Código de Autenticação

A7EB93EF92A8A65CF69D578336B6BE2O

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL BEM USÍVEL

21t02no2208 55 59
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Secretaria Municipal de Fazenda

ALVARÁ DE LOCALTZAçÃO E FUNCIONAiTENTO

2022
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Improbidade Admtnistrativa e Inetegtbtlidade

CeÉidão Negativa

Certifico que nesta data (14103t2022 às 22:46) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Gíveis por Ato de lmprobidade Administrativa e

lnelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CNPJ no 29.ô44.575/0001-29.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica aulomático e necessário remnhecimento da

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inêlegibilidade acêsse poÍtal do TSE em

Estâ certiJão e expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por Íneio do número de controle

62F.EFÊ7 .37DD.3775 no seguinte endereço:

[-"i"ocess
i:üiha:

Gerado emr 1410312022 as 22:4615 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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^8rLúhurt 
fr.rlli.r

Mlnt árlo d. Agrkllar..r P.a!ltl..
A lrrtladrrarlo

sDw296445750001 I 50322í í06

r CNPJ ã 6,11 575/O0íJ1.29

,.Raáo Sed COOPCRAÍÍVA OOS PROOUIORES RUR^IS OO TÀ8UL€IROS SÂO SERi{ATIOO

. N6.nr Frnltrl.: COOPROOIJÍ^SB

6 Ênú'r COOPROOUIaSBOGMÀ|L COÀl

8 Eíid.i!ço POVOAOO CUSÍOOIO LIMA

!0 8íío. onrÉo zo{A nun^l
12 tlrrnÉ,9o . UF M.gEltaai ó. Ak!l. d. . U

t3 Í.bío.!ô Ípo CÊl-lrLAR OOD EO NÚnâío 9992't5ll
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Processo
Folha:
Itubdca: v

ATA DA ASSEÍ.IBLÉIA GERAL DE CONSTITUIçÃO DA
GOOPERAÍN'A DOS PRODUTORES RURAIS DO TABULEIROS SÃO

BERTTARDO . COOPRODUTASB

\
\
\

§
\

§

a
§

\., §§
§§

§\

Aos onze ttias do mês de maÍço do ano de dois mil e dezessete, às dü
horas e quinze minutos, na sede da Assoclação dos lrrigantes do

Peímetm lÍTtgado Tabuairos São Bernardo, locallzado no Pavoado -

Custodio Lima, zona rurat do município de Magalhães de Almeida'
Estado do l,laranhão, CEP: 65560-O(n, reuniram-se com o progósito cle

consti[rírem uma sociedade denominada C9OPERATM DOS

PRODUTORES RURÂIS DO TABUIEIROS SAO BERNARDO

COOPRODU7rASB, nos termos da legislação vigente, as sêguintes
pessoas:

CPF O 7t2.934.133.E7, RESIDENTE E I'OiIICIALIADO TIO

POYOADO CUSÍODIO LIHA - ZONA RURAL DE HAGTLHÃES
DE ALHEIDA - HÀ CÉp: 65.560-000, I.OOO,OO (llL
coÍAs).

6. .,OSE NILTON PEREIRA DE BRTTO, BR,ÂSILEIRO, DN

tolozl,,gaa, u?{tAo EsrAvEL PRODUTOR RURAI., RG no
3292039 SSPPT, CPF o 0,9'6.372.743-80, RESTDEI{TE E

1-'ULIANO ANDRÉ tiIELE, BRASTLEIR,O' 1010A/1966,
cAsADO, PPRODUTOR RURAÇ 3.775,.6L2-l SSPPR' CPF No ,. r

555.106.809-97, POVOADOCUSTODTO Lrll& 1.OOO,OO (l{[ \-\
Xz-psono-wlrra riAReuEs, BRÂsrLErRo, DI{ 12loslr966, R
\ DwoRcrADo, pRoDUÍon R.uRÂL RG no 3'526'598 ssPPE, :

-ü cpi o 627.91a.l44-oo, REirDErrE E ÍxrrrcrllJAgo ilo ç
5 povolDo ALTo ALEGRE - zoÍ{A RURAL DE Í{ÂGALHAES DE \'
.§ . ru-rerol - Í'rA, cEp: 6s.s6(Hoo, l.ooo,oo (ttrt- coras). §-{a-eowlr-oo rosÉ DA srLvÀ BRÁsrLErRo, DH toloslllset

o..§ cAsmo, pRoDuroR RURAL, Rc no '055835432015-5 §) sesprl& cpF o 3sl.76i.z2g-gt, REsroEtrE E 1-
\§ oorrcúulDo No PoYoADo ALro ALEGRE - zollA RURAL \
\§ DE ttaGAUrÃrS Or ALIIEIDA - HA, CEP: 55.56(FOOO, t-
\§ r.ooo,@(lt[corAs). §
\â4-EDI ILDE YIEIRA BRAGÀ BRASILEIRO, Dil 2411211968, -
§ clsloo, PRoouroRRuRAç RG no 45359612012{l ssPllA,
-§ cpf o 3s8.664.ô22-49, RÊSTDENTE E DolircrALIADo tlo
\ FovoADo HURrcr Dos BRAGAS - zoíla RURAL DE

c..-ô HAGAT.HÃES DE ALHETDA - ilÂ, cEP: 65.560-00tl, 1.ooo,oo\§ (ilrLcorls).
!i-!OSE DE ARIIIATEIIÀ LIilA, BRÂSILETRO, Dl{ 21lo2l197§Àr

OÀSADO, PRODUTOR RURAL RG no 47700695-7 SS"Pll§'

§
t
§

§

d
g-í e /,li'/

tu,
og9

fia, n^),bt

àNÍ^]'Y"
BFIICHA S,{LI]ST[ÀÀIO

Âdvogâdo OAE íÂ 9a2a

m[; A4

crDtIrICo o rtêtaTro E o-1/47/20LA ar.3o 60À r' 2ra000la05?.
pxc|rocoLo: 17oatel]l DE or/ttt2ot7, cóDr€o DE vunrFrcÀgio.
1r300al0l??, ilnE: 2i40001.1051.
cooFÊiÀTI\rÀ Do§ PioDotorBs Esr^ls Do rÀ.BsLBnos 6À0 EriiÀiDo

JUCEt,IA Lí11& Tàúa. rotEtquêB xcil@ça
ateEh!À-§t,.rI.

§Ão Lúls, o?/02l2ou
ú.qrr.r.!.cI1.a. so?.br

À w.ltdrd. &ét. doé@to, Éé l!Ú)!ê!r., ticÁ .el.ito a é(4)rov4ao al. aqà .ulutléidÀii. a.. !ê.D..tlwo. IrcÍts.1E.Iltôl!&ilô !a6 r.6D.ctlvoa cóittqog il. r6tllé.ÇIo

É
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tr ccesso: 9Dâ,,íLl) l0
i-oma--J§-É___llubflc€r: fi-

DOiIICIALIADO ilO POYOAIX, CUSTODIO Llrrh - 2611
RURAL DE rlcltxÃes DE ALt'tErDA - MA, cEp: 6s.56o-
ooo, l.ooo,oo (l,t[ coTAs).

7- LoURwAL Dos sAÍtros BRllTDÃo, BRAsrLErRo, DI{
2OlLAlL967, CASADO, PRODUTOR RURAL RG no
57041582015-5 SESPÍIaA, CPF o ,54.7íí,..8t63-72,
RESIDEI{TE E DOIIICI/ALIADO NO PTOVOADO CITSTODIO
LIiIA . ZOIIA R,URAL DE HAGALHÃES DE ALHEIDA - üA,
cEp 65.56GOOO, I.OOO,OO (HtL COTAS).

8-roAo LEAITDRO DOS SAXÍO+ BR SIIsIRO, Dt{
22l07lrgg2, UIIIAO ESTAVEç pRODUTOR RURÂç RG no
2.y7.1e4 Ssppr, cpF o o1o.126.tr3-09, RESTDET{TE E
OOTiICIALI DO lIO POVOADO ALTO ALEGRE . ZOTTA RURAL
DE IIAGALHÃES DE ALT'IEIDA . iIA, CEP: 65.56O.OOO,

24lt0lt989, UnrAO ESTAVEç PRODUTOR RURA! R.G 6o
25Oó2/I42OO3-1 GE USPTC llA, CpF o O26.171.913-{t3,
RESIDEI{TE E DOIIICTALIAIX' NO P1OYOÂDO CI'STODIO
LIilA - ZOilA RURAL DC IAGALHÂES DE ALITIETDA - üÂ,,
CEP: 65.56O-O00, 1.OOO,OO (HlL COTAS).

2- EVALDO COUTO SILVA, BRASILEIR.O, Dil O2llO/1975,
CASADO, PRODUTOR RURAL RG no E914793-6 SESPH&
cPF o 249.902.288.47, RESTDEÍI?E E DOHTCTALIADO tO
POVOADO CUSTODIO LIHA - ZOIIA RURÂL DE I{AGALHÃES
DE ALIIEIDA - H§ CEP: 65.560-000, 1.OOO,OO (ltIL
coTAs).
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. 1.OOO,OO (HILCOTAS).
X9- FRAÍ{cr9co JosÉ rjo rrscrnrl{To, BRAsrLErRo, Dtr
\' L4ltU197O, CASADO, PRODUTOR. RURAL RG no-tr 056440192015-6 SESPH& CpF o 428.466.333-04,'t RESTDENTE E Dot{rcralraDo ro FoyoÂDo cusrooró
§ Lrl,tA - zot{A RURAL DE HÂGALHÃES DE ALÍ{EIDÂ - rrtA,

§ CEP: 65.56(H,OO, 1.OOO,OO (liIL «rTAS).
\;1O- FRATCTSCO DE ASSrS FREÍTAS DE CARVAL|{O," . BRAsrLErRo, DN 2slos/1982, utrrAo EsrAvEL pRoDUToR

R.URAI, RG no 2.U5.161 Ssppf, CpF o 940.106.093-2(,,
RESIDEÍITE Ê DOIIICIALIADO ]IO POVOADO ALTO ALEGR.E -
ZOTIA RURAL DE iIAGALHÂES DE AL}IEIDA - ilÀ GEP:
65.560-000, 1.(XX,,OO (HIL COTAS).

1l- cRrsrrAiaE DE ARÂuJo BRAnDÃo, BRASTLETRÂ, Dt{

s
§
§

\

N
§

§
§

t§
-§
§1i
J

\.§

CARLOS A DRE LII|A ÍIASCIHENTO, BRASILETRO, Dt{
lAlt7ll979, UNIAO ESTAyEL PRODUTOR RURÂÇ RG no
44455695-9 SESprtA, CpF o 843,713.073-53, RESIDET§TE E
DOi,IICIALIADO NO PIOVOADO ALTO ALEGRE - ZOXA RURAL
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cEÊrIFIeO O MI6rrO W 07/02/2OtA 15130 6@ r. 2aaOOO1ao5,
I,rdtocoao: 1?0439:121 Dz o3/1t/zot7. cóDrso Dr lr8ir"rcÀçÍoj
1110044o171. rrrE; 2140001a.r57
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Fr ccesso: "rl0 
tJ?,0 iJ[)

Folha: lO a
Ilubrica: *-

oE MÀGALI{ÃES DE ALilEtDA - HÀ CEp: 65.560-OOO,
1.OOO,0O (HrL COTAS).

14. SEBASTIAO DO TASCIÍTIEÍTTO, BRAIIILEIR.O, DÍ{
oÉlosll9ss, cAsADo, pRoDuToR RURAL RG no
64964096{' SE SPrlÀ CPF o 827.180.243-12, RESIDEilTE E
DOTICI^LTADO NO POVOADO ÂLTO ALEGR.E - ZOI{A R,URAL
Dt rAcaLHÃES DE ALilEIDA - rlA, CEP: 65,560-000,
1.OOO,OO (itIL COT^S).

15- A'IA LETICIA LOPES DA SILVÀ BRÀSILEIRO, DI{
2tlo3lL992, CASADÀ PROOUTORA RURAL RG no
2.948.133 SSPPT, CPF o 049.605.743-50, RESTITEXÍE E
DOIIICIALIADO XA R.UA DTOTIILO COSTA SN- CEIiIÍRO DE
HAGALHÃES DE ÂLUEIDA - ltÀ CEP: 65,56(,-000, 1.@O,OO
(irrl- coTAs).

16- WI|-SOil VTTOR FOI{TTITELE D S!LV& BRÁSILErRO,
on oaloT 11993, soLTErRo, PRoDUTOR. RURAç RG no
40rto2353010 SSPrÀ CPF o 606.619.rr{r3-E1, RESrÍ}ErTE E
Dorrcr LraDo ilo PovoaDo cusToDto uuA - zor{a
RUNAL DE HAGALHÃES DE ALHEIDA. HA, CEP: 65.560-
(xto, 1.ooo,oo (lttL coras).

L7- RATHUNDO f{OÍtATO SrLVA DOS SANTO+
BRASILETR.O, DÍt t6l02lt997, SOLTETRO, PRODUTOR

. RURAL RG no 052766702014-1 SESP, CPF no O76,44E.O63-
42, RESIDETTE E DOIIICILIADO iIO POVOADO PAU
FERRADO . ZOÍIA RURAL DE }IAGALHÃES DE ALTEIDA -
ilA, CEP: 65.56G{X)1 1.OOO,OO (l,tIL COTAS).

18- UrrS FERI{AÍiDO Lrt{A DO i{ASCr}|EI{TO, BRASTLEIR.O,
DN 16/02,11992, SOLTETRO, PRODUTOR RURAL, RG Ho

. 3.902.621 SSPPT, CPF lro 072,195.913-06, RESIDEIITE E

\§ oorrcrulDo ro povoADo povoaDo ALÍo ALEGRE -
§ zoxA RUR L DE iracalHÂEs DE ALTETDA - IrtA, cEP:
§ 65.s6Gooo, 1.ooo,oo (rlrl coras),
'19- Arroxro FRAI{crsco Do t{ascritEltro, BRÂsrLErRo,

Dt{ 14/09/1972, SOLTETRO, PnODUTOR RURA|, RG ilo
1212351 SSPPT, CPF llo 707.615.663-68, RESTDE TE E
DO}IICILIADO NO POVOADIO CUSTODIO LII{A - ZONÂ
RURAL DE }IAGALHÃES DE ALHEIDA - HÀ CEP: 65.560-
ooo, 1.o@,oo (HrL coTÀs).

20- RAII.{UNDA O]{ATA PER,EIRA DA SILVA, BRASILEIRÂ,
D}' 24/0611991, SOLTEIRÀ PRODUTORA RURÂI., RG IIO
35668862008-6 SSPNA, CPF. o59.47 4.233' 16, RESIDEÍITE
E DOIIICILIADO NO POYOADO CUSTODIO LIIIA - ZOT{A
R.URAL DE IIAGALHAES DE ÂLÍIIEIDÂ - T{4, CEP: 65.560-00,
1.O0O,OO (l,lIL COTAS).
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Í?ICO O xrolstro u 01/O2l2O\a )'5.30 sOE x' ,fa0oola057
prslocoÉo: l?oaltlrr D! of/11/201?. cóDr€o Dr vEtrtrcrçÍo,
11a00aa0,1??. lYlli: 2140OO14057.
cooPltÀ"rvÀ Dol PR@rrroris egn la Do aÀHrÍ.rrtoa

!tue tÀaé. t d!19!ê. ,ladeçà
sEorrÍxu-crÀL

sÍo url6, 0?/0212016
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21- oRrr{EuDo.ggg qtilrc cARyaL}to, BRASTLETRO, DÍ{zgltotrgaL uÍr.rAo EsrAyEr., pnoà-úiór RuÍlal, RG rro\§ eleoooss-o sp1rr!_ 9tr, aó.;bã.;ii; REsTDENTE E§ ÍIoHrcrLrADo rorúvóóo ÁÊüGõü _ zoxa nuRALs DE HAGALHA="._?:. errrroÀ- _ Tn]-*r, 6s.s5o_oo,N I.OOO,OO (ltltcorAs).
§ 22- RÂ1iilrilDo-roÍaro DE aRAUrO, BRASTLETRo, Dr{L\., l1!9?!teu,.eseoo,-pãoõurôâRfiilRG o r147o74§ 99_p!À cpF: 497.3_o1.3ls-sr, REsDÉxEe oourcruroo\§ NO PloyoADo il_q!!g-oos'amerc'--zom RUR^L DE,) TIAGALHAES DE ALHETDA _ xíàfr es.ioo_oo, r.@o,ooJ (mrlcorAs).
À

§
\.t l9i.ct"..oo para coordenar os trabalhos o Senhor Lourivat dos SantosBrandão, que convtdou a mim Franctsco :os" ãã rvãr.ià"nto, pâra íavrara presente Ata, tendo oarticjpado ainda da resa ãiieguintes pessoas:Ana Leticlã Lopes da silva, Antonio Gom; da-õlt;Jiniorlconvtdado) eCarlos André Limâ do Nascimento.

i:oiha
llubrica:

DO CAPITAL SOCIAL

O Capital da cooperativa representado por quotâs-
limite quanto ao máximo e variará conforme o númerO

poderá ser hferior a Rg 20.000.00(vlntê mil
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partes, não terá
de quotas-partes
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F'i-ocesso: eOê0Ce!
Fioiha: -l I O
[::ubricâ: t-_,

nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações
de consumo, fé públlca, ou a propriedade. O Presidente do Conselho de
Administração, assumindo a diredo dos trabalhos, agradeceu a
colaboração do seu antecessor nesta tarefa e declarou constituída, a
COOPERATIYA DOS PRODUTORES RURÂIS DO TABULEIROS SÃO
BERNÂRDO - COOPRODUTASB com ssde no Povoado Custodlo
Lima, Zona rur.l do munlcípio dê Hagalhães de Almaida, Estado
do l.lar.nhão, CEP: 65.56O-OOO, que tem por Objeto Social as
atividades:
Atividade Prirrcipal:

o 0163-6/00 - Atividades de pós-colheitã;
Ativldade(s) Secundária(s) :

o 0121-{01 - Horticultura, exceto morango;
. 0155-5/01- Criação de ftangos para corte;
o 0161-0/03 - Serviço de preparação de terreno, cultivo e colhêita;
o o322-Lftr - crlação de pelxes em água doce;
. 1012-V01 - Abate de aves;
. 1013-9/01 - Fabricação de produtos de cãrne;
o 1020-!01 - Preservação de p€ixes, crustáceos e moluscos;
o 1031-200 - Fabricação de conservas de frutas;
o Lo33-31O2 - Fabrlcação de sucos de frutas, hortaliças e legumes,

exceto concentftrdos;
. , L0É.2-2íOO - Fabricação de óleos vegetals reflnados, exceto óleo

. de mllho;
o 4611-7lOO - Representantes comerciais e agentes do comercio de

matérlas-prlmas agrícolas e anlmais vivos;
o 47 f2-ilOo - Comércio varejista de mercadorias em {Fral, com

predomháncla de produtos ãlimentícios - minimercados,
mercearias e armazéns;

. 4722-9lOL - Comérclo varejista de carnes - açougues;
o 4722-91O2 - Peixarla;
. 4724-ilAO - Comércio varejista de hoftifrutigranjelros;

Como nada mais houve§s€ a ser tratãdo, a Senhora Presidente da

coopêrativa deu por encerrados os trabâlhos e eu, Francisco lose do

Nascimento designado como Secretarlo, lavrei a presnte Âta que,

llda e achada conforme, contém as assinaturas de todos os

coopecldos fundadores, como prova a livre vontade de cada um de

organizar a cooperativa.

Magalhães de Almeida - MA, 11 de Março de 2Ol7

ar esta Atâ é cópia fiêl da registrada em livro próprio.
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,ULIANO AND
PPRODUTOR

ll / 1966, CASADO,
cPF o

555.106.809-97,
coTAs),

IO l,(xro,oo ( rL

DRO vIÂr{A HAnQUES, IRO, DÍtl t2lí)5lt966,
DTVORCIADO, PRODUTOR RURAç RG no 3.526-598 SSppE,
CPF o 627.918.3.14-00, RESIDEIITE E DOilICIALIADO Íito
PIOVOADO ALTO ALEGRE - ZONA RUR,AL DE iIAGALHÃES DE
ALÍ{EIDA - A, CEP: 65.56GOOO, 1.OOO,OO (ilIL COTAS),

3.775- I

§
J
N

§§->

§
§

§,

f§
HÀ

nrli,,Á)a 4.u,,- ,jr, 9t,t tsr.,
Honrlloo ,osE DA sruve, aúsrt-rrno, on roTos/rgsa,
CASADO, PRODUTOR. RURAL RG no O55835432015-5 SESPTiA,
cPF o 354.762.223-9L, RESIDEÍi|TE E D(»TICIALIADO ]lO
FovoÂDo ALÍo ALEcRE - zorA RUR L DE itAGALHÃEs DE
ALIIEIDA - l,lA, CEP: 65.560-000, 1.O0O,00 (lrllt COIAS).

êlr^,t-l* ü.Lu,.za? q-c
EDIilTLDE VTEIRA BRAGÀ BRASILEIRO, D],t 24lt2lt96A,
casaDo, PRoouToR RUR L, RG no 45359612012-0 SSPHA,
cPF o 358.664.622-49, RESTDEI{TE E DOi|TCTALTADO ilO
POVOADO I{URICI DOS BRAGAS - ZOÍIA RURAL DE
rleltnÃes DE aLirErDA - A, cEp: 6s.s6Gooo, 1-ooo,«,
(r.rIL coTAs).

o É/Ú"i,
DE ARIIIATEIA LIl,lÀ BRA§1151RO, Orl 2110211973,

CASADO, PRODUTOR R.URAL, RG no 477OO695-7 SSPI[IÀ CPF o
782.934.133-87, RESTDEIT|TE E DOHTCTALTADO IrtO POYOADO
cusroDro LIHA - zoNA RURAL ot xlclr-xÃes DE ALUETDA
- l,lA, CEP: 65.560-000, 1.OOO,OO (llll COTAS),

CTPIMC! o tt6latro E O7/O2/7OIà \St1O M§ I' 21a0001a05r.
pioaocot4: lroalr3r1 D, o1/ar/7o77- cóDroo D! vErlrlc.rçÂo.
ttaooaaoalT. tIrB: 2140001405,,
coorEx.iTlrrÀ Dos ProodtoÀI5 Eúmra Do rNsLrlro6 ÉÀo BrR rÀ§Do

JUCEI{A Í,l1ie rt€éà rô&19r.! rái}@çã
sroãllIr-crrr!

aÍo rúts, o?/02l2org
n.qErrlt.cll.E.gow.br

r wálj,dád. dê.8. tto.l,rGtó, .. LrD!.E8o, rl.. tulêlEo à cq,!o6§ão ite sr .ut@Êtcidá& @. !ê.x'.<tlvô. rbrt.1B.
IDlo@ilo Ed. r.élr.cttvoE cótiigoÉ t|! 'ai!ié.çao

t i-ocesso:&Dí!010
Fülha: _lJ L
l?ubflca: 0J_
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llubrica: o- )

/"a, ruW+ Poun*, d, Dnb
JOSE ÍIILTOil PEREIRA DE 8RTTO, BRASILEIRO, DÍI
1O/O2I19E8, Ui{IAO ESTAVEç PRODUTOR RURA! RG no
3292039 SSppI, CpF o 056.372.743-80, RESIDEI{TE E
DOHICIATIADO Í{O POVOAOO CUSTODIO LIHA - ZOTA R,UiAL
pg gerutÃrs DE aLtfErDA - itA, cEp: 6s.s6o-ooo, 1.ooo,oo
(r,rIL coT^s).

Á, I h, Jr l*

AL DOS BRASILEIRO, Dil
20ltolt967, cAsADO, PRODUTOR RURAÇ R.G no
57041582015-5 SESPH^, CPF o 354.7tr.863-72, RESTDEI{TE E
DOIIICIALIADO 

'IO 
POYOADO CUSTODIO LII{A . ZOI{A RURAL

DE i|AGALHÃES DE ALHEIDA - HÀ CEP: 65.560-000, I.OOO,OO
(xrl coTAs).

M- L-r ^--Ánn r4,ú ç---fu
,OAO LEAIT'DR,O DOIS SAIÍTO§, BRASILEIRO, OII 22IO7I I9E2,
UrIAO ESTAVEI" PRODUÍOR RURAL RG no 2.347.184 SSPPI,
CPf O 010.126.643-09, RESIDEÍITE E DOiIICIALIADO T{O

POVOADO ALTO ALEGRE - ZOTI RURÂL DE Í.IAGALHÃES DE
ALÍI|EIOA - ltlÂ,, cCP2 6í.56(rcOO, I.OOO,OO (i.{ll. CoTÁS).

crsco DO NASCIIIEIITO, BRASILEIRO, DN

a
§

)
o
1

§

1 /L-
FRAT{CISCO DE ASSIS FRETTAS DE CARVALHO, BRASILEIRO,
Dx 251O5/19E2, UIIIAO ESTAVEL PRODUÍOR RURAI- RG no
2.,75.Í.6r SSPP!, CPF o 940.106.093-20, RESIDEÍ|TE E

DOHICIÀLIADO NO FOVOATX' ALTO ALEGRE - ZOÍIA RURAL

cErJrlc! o rrorarrao Er 0?/02lr01, 15:30 6ot tl' ,1l00ora05r-
lrotocotó: 1?oatr3:1 D, o3/11/20a7 - cóDrso Da vürrilcÀçÍo'

xlrB; 21a0001a05r.
ctoPEiÀarvÀ Doa pRooEtoRia RtEÀr6 Do ÍrDoÍ,i1lo6 aÀo BERlcE

JUCE}IÁ Lí]Iú tüÉ4à roilrtrud tbdúç.
sEcrrr^xu-élrÀl

gIo LÍls, o7/01/26La
ú..rqr!..ã!aéll.u. gov.bÍ

À v.11d.d. ó..ts. t!oc@rô, !. i4,t...ê. ,L.. rul.ito a .or4,rôvÀçÃô dê.uà .utEttéiô..t. Êot !..l,..tlvoa tE,tâ1t
t ao!..!dô r.u6 !..D..tlvôÉ c6d1Eô. iIê t.rlll4çóa

ü4ILTIL97O, CASADO, PRODUÍOR RURAL RG NO

056440192015-6 SESPIIA, CPF o 428.466.333-04, nESTDEilTE
E DOI|ICI]ÀLIADO NO POVOADO CUSTODIO LIHA - ZOítlA
RURAL DE T.IAGALHÃES DE ALI,IEIDA - il^, CEP: 65.560-000,
l.O(X),OO (Í{Il- COTAS).

ri"ocesso:?.03Q010
Füiha: t 19.
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DE itAGArHÃES DG ALilEIDA - HÀ CEp: 65.560-000, I.OOO,OO(tlIL COTAS).

É'rocesso:|)0'J[O-0D
Foiha: i J 5
llubrica: g.-

CRISTIAI'E DE ARA BRANO BRASILEIRA, DN
24ltol19A9, U]üAO ESTAVCI, PRODUTOR RURA! RG no
26,062{42003-l GETUSPC A, CPF o 026,171.913-03,
RESIOEilTE E DOÍTIICIALIADO IttO PTOVOADO CUSTODIO LtI.tA
- ZOTIA RURAL DE üIAGALHÃES DE ALHEIOA . HA, CEP:
65.56GOOO, l.OOO,(E (HrL COTAS).

í,t ,/-/ ,or,ú r)l,to
EVÁLõó cóúio srfvt BR stLEiRo; Dil oitiottíii,
CASADO, PRODUTOR RURAL RG no 8914793-6 SSPIIÀ CPF o
249.902.284-47, RESIDENTE E DOUICIALIADO lto FOVOADO
CUSTODIO LIÍI{A - ZOITA RUR,/TL OE ilAGALHÃES DE ALIIIEIDA
- ltlÂ, CEP: 65.560-000, 1.(XX!,OO (llIL COTA,S).

) n-S r nG
CANLOS AIIDRE LI]IIA XASCIIiE]ITO, BRASILEIRO, D]I
t8lo7l1979, ulrao EsTAvEt, PRoDuToR. RURAI, RG no
4a455695-9 SESPH& CPF o 843.713.073-53, RESTDENTE E

DOIIICIALIADO TO POVOADO ALTO ALEGRE - ZOTIA RURAL
DE ilAGJALHÃES DE ALT{ETDA - TrId CEP: 65.560-0(t0, l,OOO,(X)
(HrL COTAS).

SEBASTIAO DO NASCTI|ENTO, BRASTLETRO, Dtl o8loslt955,
OÊSADO, PR,ODUTOR RURAL, RG NO 68964096-0 SE,SPÍ{A, CPF
o 827.LEO.243-72, RESIDEIITE E OOilrcrALrADO ilO
FOVOAÍX) ALTO ALEGRE - ZOI{A R.URAL DE TiAGALHÃES DE
ALIIEIDA - tí4, CEP: 65,56(HrOO, 1.OOO,OO (ItlIL COrAS),

BEUCI{{
9421

ilclgrro El 0?/02l:0rl 15:10 É@ tl' 2lao00ra05?-
prdiocoró: 170.tr32r DE or/11t20t1. óDroo DB vt ncrçÍo,
11A0Oar0{??. tIrB: 2140001405r.
clopE&ÀrnrÀ Dq, r§oDsroi:16 ÀoR.Àra Do t1aÚLtlros EÀo arEqtrDo

JUCEHA ,,Í!ts ÍhÀ.r. f,..Irr,g!á. r.dd@ç.
al(Itt rll-qxÀr,

6Í0 r.sÍs. o?/02/201a

-l.qr...f .c1t.u. so!.br

r,.1tá.d. ilc.t. tloc\Eto, é. iqrô.Éô. I1c. .ul.ito a .oeplow.çao
ÍÀtotuilo 6.u. !.éP..ttvoE éód1gôÉ

&t@ttclil.d. @. r..p.étlro. tÉtt.l.-
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AllA LETTCIA LOpEs DA SILVÀ IRASTLETRO, DN 2,/}3l7rgs2,
cAsADA, PRODUTORA RURAL RG no 2.948.iae ssipr, cpr ó
049,606.743-50, RESTDETaTE E DOÍ{ICIATIADO r{A RUA
DIOI{ILO COSTA Sr- CEilTRO DE HAGALHÃES DE ALTIEIDA -rÀ CEP: 65.560-000, 1.OOO,OO (ilrl. COTAS).

F iccesso:COfl§Oi0
Foiha Jt
t1ubrica: n-,, __

WILSOTS VITOR FOIiITINELE DA Drl
06107l!993, SOLTETRO, PRODITOn RURAL RG no
/rO4O2353O1O SSPüA,, CpF 606.619./103-91, RESIDEíIITE Eo

DOilICIALIADO NO POVOADO CUSTODIO LIIríl - ZOIIA RURAL
DE HAGALT{ÃES DE ALTiEIDA - XÀ CEp: 65.560-000, 1.OOO,O,O(r,r[ coTAs).

Q^ro,,, A^ n^w:E-Á d^.l, Á
RAIltultoo
161íJ211997

IToNATO SrLVA DOS SATTOS; ERASTLETRO, Dí't
, SOLTEIRO, PRODUTOR RURAI, R,G NO

o5276,ô7o2íJ14-1 SESP, CPF no O76.rt4E.O63-42, RESIDE?aTE E
DOHICILIADO llo POVOADO PÂU FERRADO. ZOXA R,URAL DE
HAGALHÃES DE ALilEIDA - ltA, CEp: 65.560-000, 1.OOO,OO
(r,r[ coTAs).

LUIS FERNAÍ{DO LII'IA DO NTO, ,Dt6lo2lt992, soLTErRO, PRODUTOR RURAL RG r{o 3.902.621
ssPPr, cPF No 072.195,913-06, RESTDEíttrE E DOltrctLIAIX'
XO PiOVOADO POVOADO ÂLTO ALEGRE - zoT{A RURAL DE
]'IAGAUIÃES DE ALÍ{EIDÂ . TIIA, CEP: 65.56HOO, 1.OOO,OO
(ilrL coTAs).

ai{ToÍ{Io FRAITCISCO D'O TASCII|EÍ|TO, BRASILETRO, Dil
l4lo9la972, SoLTEIRO, PRODUTOR RUR.AI-, Rc r{o 1212351
ssPPl, cPF t{o 707.515.663-68, RESIDENTE E DOilTCILTADO
NO POVOADO CUSTODIO LIiIA - ZONA RURAL DE iIAGALHÃES
DE ALHEIDA - ilA, CEP: 65.56(HrOO, 1.OOO,OO (ilIL COTAS).
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I!Íoltedo á.u. !.ÉD.rtlvo. có.Ugo. d. rE1''açâ'
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SILVÀ BRASTLETRA, Dr{24lo6lr99t, soLrErR^.._ pRODuroRA - ntüü ne No3s66_B!62oo8-6 ssplrÀ ê_pr, 
_ 

os-g. l z-r ã s _i ã,^ãtsror rrE eDorrcrLrADo ilo povóADo cúíôóro-ú-ri-,_ ã'* *u*.DE rlAcÂLHAES DE ALrrrErDA _ irtGÉ,;;.3soiõ, r.ooo,qr(r.rIL corAs).

ílubrica:

í,arb/-/r- rwr".b' /"rà"- b- Sluov

ORIIIEUDO DOS CARVALHo BRls11g11O, ót{2911011981, UNrAo ESTAYEI-, PRODUTOR. RURAL, RG tIO919610O98-O SSPÍIIA, CPF: 94O.582,613- 15 RESIDEÍTTE EDOHtclIJADO 
'{O

POVOADO ALTO ALEGRE ZOT{A RURAL DEÍ'IAGALIIAES DE ALI{EIDA HA, CEP: 65.56Gü) 1.OOO,(}o(rrl coTAS).

RÀTHUTIDO NONATO DE BRÂSILEIRO, DIl131O211944, CASADO, PRODUTOR RURAL, RG n" 11470,74ssPHA, CPF: 497.301 .343-91, RESTDENTE E DO}IICILIADO I{OPOVOADO IiURICI DOS BRAGAS ZOTIA RURAL DEr,IAG'II-HAES DE ALI,IEIDÂ t{A, CEP: 65.56G@, 1.OOO,0O(illl corÂs).
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E§TATUTO SOC.IAL DA COOPERÀTIVA DOS PRODUTORES RURAI§ DOTABULETRoS sÀo BERNARDo çoonÀõoi.riiãã,'-õ*ouooo xoessrlrnLÉlc crRAL DE coNsrrrurÇÂõ.

b§nn

cerittrro I

a consecução dos seus objetivos sociais a Cooperativa poderá;

, clâssificâr, indusirializaÍ, embalar e comercializar a produção dos

à.

+
e
§

\
N

N

?t^DpI9l!!NAÇÂo, SEDE, FoRo,,inB,r or açÃo, pRAzo DE DURAÇÃo EANO SOCIAL.

lRJ: l'_: Sob a danominaçâo de COOpERÁTIVA DOS PRODUTORES RUR IS DOTABULEIRoS sÃo BERNARDo - coopnoouresa n"à-ior,r,irrãa'"* au,. o" r r a.MÂRÇo de 20 I 7, esta sociedade cooperati"", qr" ,"g.r_r"_à úi;;i;'É;*", nôs termos
da legislação cooperafivista vigente, tendo:

Ç\\ a) Sede e edministração no município de Magalhôes de Almeida. Esrarlo de
N - Maranhão;

t b) loro jurídico na Comarca de Magalhâes dc Almeida Estado do Maranhâo;c) Areâ de eÉo par& efeito de admissÀo de cooperados. circunscrira aos municipios
N d.: Magalhàes de Almeida;

\ , 
d) Prazo de duração indeterminado e ano social no periodo compreendido entre 0l

§-: deJaneiro â J I de dezembro de cada ano.§ R;"*,,J* /i/ L

Doso;HIl\BsstcrArs 
0//*!/

AnT. 2. * A Sociedade tem como objetivo, com base na colaboração recíprocâ â que seokigam os seus associados, promover iem finalidade de lucro:

l,1 Í - O estímulo, o desenvolvimento progrcssivo e a defesa de suas atividâdes sociais €

N 
economtcas, de natutrza comuml

§ ,, - A venda. em comum da produção e da pÍestÀçào de sêrviços dos seus associados

N :oTpreenjendg: 
a.Agricultura em geral, com ênfase na Fruticultura lrrigada e cultivo de

§ I culturas Anuais, Piscicurrura e pccuíÍia, nos mercaôs loais, nacionais einemmionais.

\ ) III - A preparação de novas área para o desenvolvimento e ampliação das atividâdes de
seus associadm.
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PARÁGRÂF0 I - PsTa

a) Benefi ciar, armazenar
seus cooperados;
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t-n;/6.
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c) Adquirir ou colocar a disposiçâo dos seus cooperados, na medida em que o

1
§

b) TranspoÍar a produçfu dos seus associados, bem como, registrar junro às autoridades
competentEs, as marcas e paÉntes desses produtos; Í:rocesso:S),1 O)O+

§J
l\.
§
\

N
§

rntercssl
mudâs:

Fulha: l-I +
?ubrica: _. B-. _

\ ô-\

(^.
S

§

socio+conômico aconselh ar, bens de produção e insumos tais como: §emente§;
fertil izantes; corÍetiyos agrícolas; produtos veterinários: alimenros parâ anrmats: máquinas
e equipamertos âgrícolas se for o caso, combustíveis , biodiesel, produros e gêneros de uso
doméstico e pessoal

fuauo-5a,

d) Fazer adiantamento em diúeiro, sempre que possível, sobre o valor dos produtos
recebidos dos associados, ou que ainda esejam ern íase de produção;

e) Assessorar os cooperados na obtençâo de recursos e financiamentos destinados ao
custeio da produção e realização de iÍlvestimcntos, na medida 

"^ 
qu" la*a"iu pcsÍver e

que o interesse social assim o aconselhaç 
ZÃI, 

"

e) Colocâr a-disposição dos Cooperados e de seus familiarcs, no que couber, o serviço de
assistênciâ 1écnico agronômict, velerinário, educacional, jurídico,'Oe saUOe e social, bem
como, aos funcionários da Cooperativa-

0 fvtanter 
plantel de matrizes para reprodução, em condomÍnio de Cooperados, fomecendo

anlmars descendentes parâ recria e terminação, n8 medida da participação de cada um no
condomínio.

g) Promover, 'lo interesse da sociedade, a importação de animais scmprc que necess.ário,
para formaçâo, melhoria e substituição do planiel;

h) colocar a disposição dos Associados, diÍetamente ou mediante a interveniênciâ de
tcrcçiros contrâtados, us serviços de assistência Écnica para elaborâção de planos, projetos
técnicos e de fiscalizaçâo, bem mmo, de pesquisas e treinamentos que visem o
aprimoramento tccnológico da atividade objeto dà sociedade.

PARÁGRÂFO II - A Cooperâtiva promoved mediante convênios com entidades
públicas ou privadas, o aprimoramento técnico profissional dos seus cooperados, dirigentes
e funcionários, garticipando da divulgaÉo e expansão do cooperatirismo, do fomenro
agropecuá.rio e da racionalização dos meios de produção e do descnvolvimento da pesquisa
regional e nacional.

PARÁGRÁrO IrI - A Cooperativa poderá operar nos termos dâ Lei, com não associados,

1!1y...d" aquisição, da produção ou fomecimento de bens e serviços âté o monrante de
30% (trinta por canto) de seu movimento financeiro.

PARÁGRÁFO Iv - Participar de Cooperativas singulares e de segundô grau, bem como,
de ourras sociedades não cooperâtivas.
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CAPÍTULO [I
DOS Á§SOCIADOS

ART. 3'- Podeú ingressar na Cooperativa salvo a impossibilidadc técnica da prestação deserviços, qualquer pessoa que se ded ique às atividades ou prestâção de serviços emAgricultura, Fruticultura e Culturâs Anuais, Piscicultura e pecuári4 por Çonta proprral êmimóvel de sua propriedade ou ocupado por prcccsso lcgítimo, que Iiuemente disporP()5sade si e de seus bens, que concorde com as disposições deste Estatuto e não pratique ouftaatividade que posss coiidir ou prcj udicar os interessês e objetivos da entidade
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rrà,§
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PARÁGRArO I - O númerc de coopendos é ilimitado quanto ao mríx!4o, nfu podendo,poém. ser inferior a 20 (vinte) pessoas fisicas. -- "'71 
t

PAR icRAFo tr - poderão. ainda Jngressar na coopElATtv(«ss j\ndiczsque opercm no mesmo campo cconômico, e que como os associados, pessoas ilsicas,concordem com este E$atu!o;

ART- 4" - Para ingressar na Coooerariva..o interessâdo preencherá o pedido de ingressofomecido pela cooperativa. o quai sera assrnado por ele juntsmente com a Ficha cadastraldevidamente preenchida e acompanhada ao. ao"u*"nror'"^iil;.'' 
*"'

l^{!1GRÁf9 I - tepvado pelo Conselho de Adminisraçâo o cooperado subscreverá ascotas paíes de capilâl, nos termôs.e condições p*rir,o, n r" É*uto, nos regimes,n,:Tg:, 
" iuntâmente com o presidenre oà c"ip"*ti"q';rii1 ltrozFicla aematrícula.

1lT. ai . Satisfe,t s os req:risitos do aÍigo anrerior, o associado adquir€ os direiros eassume todas a< obrigações decorrenres da úi, a*" ar"*iã, 
" 

ã". iJüU.,"çoo to,nuar"pcla Cooperativa.

ART. 6" - São Dk€itos dos Associados:

t"
c\
ê
§
Br

§
:l'
§
§

a) Tomar paíe nas Ass€mbléias Gerais,discutindo e votando todos os assuntos gue ncla sehatarem, ressalvados os casos do artigo 260 - deste EÍaluto.
b) Votar e serrotado p".a os 

"argo* "l"tivos 
da Cooperdtiva.

c) Propor ao Cons€lho de Adminiseaçâo, Conselho Fiscal e AssembléiÂs Gerais, medidasde interessê da Coop€rativa.
d) Demitir-se da Cooperativa quândo lhe convier.
e) Realiz:r com a Coop€rativa as op€raçôes que constituem o seu obietivo.
I) L.onsuttaÍ.na sêde da cooperâliva, a pârtir da data da publicação do Ediul de convocaçàoda Assembléia Geral Ordinária, m livros e peças do balanço geral.
g) Promover ação contra os administrado.", 

"rn 
c"* a. i*g'rlu.iaaa".

h)-Convocár Assêmbléias Gerais de acodo co- a rei e com-Àre gioltuto.
i) Propor o ingresso de novos cooperados.

PaÉgrafo.Úako_: Só podqri votâr em eteições o cooperado filiado há pelo menos 0l (um)
ano antes da reâlização da respectiva Assembléia CJ.f. SO p"a"J *i candiAato a cargá

' .lr''*o N\l€ú '

")l-,urÇ

.\
à

§
a.jd

3
J
ç
§

\§

/'"a;n;lffi
"Í'nrn

câJ*5ú-t*
FIIIX BruEI,{ SAIJSNANO

Á.lE(b O A/UÂ Oa2.

)

fifiüiü,irdii$! fl 33itii:;i; .H:.3r"";r:1:ltt3?,.
11a00aloa?7_ rIrE: 21aOOO1a05?.

JUGEHA 
clooDla.ÀarvÀ Doa prorxlToRa,É EuiÀra Do aÀ.Esrrarroa 5rI) EaEqiDo

Llll& rh.ré. rodrtauá x5d@!
slotÍIl|Ià_dprt

sÍo rxt6, ozlo2l:ora
m.€4,!.r.1.c11.ú. gôv.b!

r '.liit.d. tt..t. d6c.*tô, .. i.Es...o, -Íi,c. Euj.ito a .êqrEov.çao .ê .u brcrt.rdàd. @. r.6D.ctivo. port.i.raÍétudô ,.uE !.6p.c r rvo.- êódt ôá ae "iirii"-.e_



.ÊÊ ffitrü

processo: Í10i.?,0 f,O
Fülha: rtq
f?ubÍi€â: t-

C-.^ -rà'q^'c--
,1,14h4Ç

eletivo o cooperado filiado a pelo menos 02 (dois) anos na COOPERATIVA. T8l Íegra seúvalidâ a.paÍtir do momento em que a COOpERATIVA completar um ano e dois anos de
existênciL

ART. 7 - São Deveres dos Associados:
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a) Subscrever e integralizar as cotas partes de capiral nos temos dcstc estauto e
contribuir com a taxa de manutenção e encügos operacionais que forem

, estabelecidos pela Assembléia Geral ou Conselho ãc Administraçâo;
b) Prestar os serviços objeto de contrato da cooperativa e realizar com ela as

- demais operaçôes quc constituam seus objetivos econômicos e sociais;
c) Cumprir fielmente as disposiçôes deste Estatuto, res?eitando as deliberações

Tguiarmale tomadas pelas AsscÍnbléias Gerais, Conselho de Adminisrâção.
Consclho Fiscal ou constante em normas disciplinadora de postura, contraÍos e

-. serviçm estabelecidos pelo Conselho de Administração da cooperativa;
d) Suisfaz-er, pontualmente, seus compromissos com a coope div*) / /e) participü dss Assembtéias Cerais; ///,rÁf) Panicipar ativamente dâ vida societária da cooperativa; / (
g) Prestâr à cooperativa esclareciÍneotos relacionados às atividades que lhe

facultou associar-se;
h) Zelu pelo patrimônio moral e mâterial da cooperativ4 colo€ândo os interesses

çolaivos acima dos interesscs individuais;
i) Responder pelos cômpromisos da cooperaliv4 depois destes terem sido

. judicialmente exigidos daquel4 e até o vàlor das suas colas panes subscritas.' Caso haja prejuízos nas operações sociais, respondeú subsijiariamente ate o
valor das coúas panes subscritas e proporcionalmefie à sua panicipação;j) Não exereer, dentro da cooperativ4 atividades que impliquim em discriminaçâo
racial, política, religiosa ou social-

A_RT, EP - A eÍttÍêgâ da produção do coopcrado a CooperaÍiva. na forma de letrâ ,,b,, do
artigo anterioÍ, significa a outoÍga a e$a de poderes paia gravá-lâs, vendê-la-s erou dá-las
em gamntias de op€Íações de crEdito.

ART..?" - O associado responde subsidiariamente pelos compromissos da sociedade
contraídos perante terceiros, até o limite do valor das cotas partes de capital que subscreveu
e o montanre dâs perdas que lhe couberem, na exata proporção dos serviçoj usufruídos da
Cooperativa durante o ano. Essa responsabilidade obriga iam-bem aos associados demitidos,
elrmrnados ou excluídos até quando forem aprovados pera Assembléia ceral ordinária às
contas dos exercícios em que se deu o desligarnento.

ART. I0 - As obrigaçóes dos associados falecidos. contraidÂs com a Cooperativa e as
oriundas de sua responsabilidade como cooperado perante terceiros, transfere-se aos
herdeiros, prescrevcldo aÉs um ano e um dia Ja sucessá.

PAR/IGRAFO ÚMCO - Os herdeiros do Cooperado falesido tem direito ao câpiEl
realizado e demais créditos pertencentes ao mesmo, assegurando-se-lhes o direito de
ingresso na Cooperativa desde que preencham as condições eJtabelecidas neste Estatuto. (
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ART. 11- A demissào do associado. que não podeú ser negada, dar-se-á unicamente ao
seu pedido e será requerida ao Prcsidente, sendo por este levada ao Conselho de
Administrâçâo cm sua primeira reunião e averbada no rivm de marricula medíante termo
assinado pelo Presidente.

PAR/IGRArO ÚmCO - O Cooperado demirido somente poderá reingressar no quadro
social, ressalvados os impedimentos legsis e estatutários, desde que reaÍze, em um único
pagamento todo o capital social que recebeu da Cooperativa ao deixar de ser cooperado.

P"rrrrr-d--'l\'Ür\dá-

ART. 12 - A eliminação do Cooperado, que é aplicáda em virtudc de infi.ação da Lei ou
deste Estatuto, senâ feita por decisâo do Conselho de Administração, depois de norificado o
infrâtor Os motivos que delerminaram sua eliminação devem constar de no
Iivro / ficha de matricula e ser assinado pelo Prcsidente da Cooperativa.
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PARÁGRAFO I - Além de ourros moti
Administração cabe eliminar o associado que:

vos que justifiquern, ao Conselho de

a) DBixar de exercer por dois anos sucessivos, na área da cooperativa, as atividades
que facultou associar-se;

b) Prúicar atos que desabonem o conceito da cooperâtiva;
c) Deixar de cumprir disposição emanadas da Lei, do Estaluto e dos competentes

órgãos de decisão da coopetativa;
d) Deixar de prestar os sewiços conrâÍâdos atrsvés dâ cooperativa, sem

' justificaiva aceitável a criterio do Conselho de AdministÍação;
. e) Vier a exercer alividâde que enhe em conflito com os interesses da cooperativa,

ou que. de qualquer forma possa vir a prejudicala;
f) L*var a c.ooperativa a tomar medidas de caráter judicial objetivando o

cumprimento de obrigações por eles contrâidas.

PARJiGRAFO tr - A decisão do Conselho de Admini$mçilo e as razões que a morivou
constarão de termo layrâdo no liwo de matrícula" assinado pelo Prcsidente.

PARAGRÂFO III - Cópia autenticada da decisão sení remetida ao interessado no prazo
de trinta dias, poÍ processo que comproye o seu recebimento.

PAR.,IGRAFO tV - O associado poderá, dentro do prazo de trintâ dias dâ dâta do
recebimento da notiÍicação, interpor recurso, que teÍá efeito suspensivo até a primeira
Assembléia Gcral.

ART. 13-A exclusão do associado será feita:

a) Por moÍte da pessoa ffsica.
b) Por dissolução da pessoajurídica"
c) Por incapacidade civil não suprida-
d) Por deixar de atendcr aos requisitos de ingrcsso e permanência na Cooperativa.
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PAR/IGRAFO Úr{ICO - A exclusão do cooperado, com fundarnento nas disposiçôes do
item "D" deste anigo, seni feita por decisão dà Conselho de Admi;isúão, aplicando-s€,
no caso, o dispositivo do arngo 12 puágmfos 30 e 4ô.

ART. 14 - Em quâlquer dos casos de demissâo, eliminação ou exclusâo, o cooperado tem
dircito apenas á rcstituição do capital que inregralizou, âcrescido dos reqrcctivos juros e
sobras que tiverem sido creditados, alem de ouaos créditos em conta corrsnti.

PARÁGRArO I - A restinriçâo que trda esre anigo somente pode ser exigida" depois dÂ
aprovâção pela Assêmbléia Geral, do Balanço do Exercício em que o âssocitdo teúa sido
desligado e agís apuràção de eventuâis prejuízos causados á c *i.**^. /// /
PÂRricRAro II - o consetho de AdminiíÍação poa"a arrrr in*(# l*riçao ao
capital integralizado, juros e cÉditos existentes, sejam feitos de uma só vez, ou em parcelas
iguais, mensais ou anuais a panir do exercício fmanceiro seguinte ao seu desligamento.

PÁRrIGR-AFO III - Ocorrendo demissões, eliminações ou exclusões de associados, em
número tal, que âs restituições das imponáncias referidas no presente artigo possam, de
alguma form4 ameâçar a estabilidade econômico-financeira da Cooperativ4 estas
somente poderão ser feitas mediante critérios que resguardem a continuidade da
Cooperativa.

PARTIGRArO fV - Os deveres dos cooperados demitidos, eliminados e excluídos
pcrdul,am úé-que sejam aprovadas, pela Ass€Ínbléia Geral, as contas do exercício em que
oconeu o desligamento.

CAPÍTULOIV
DO CAPITAL SOCIAL

ART. 15 - O capital social da Cooperatíva é ilimitâdo quanto ao máximo e variável
conforme o número de quotas-pâÍtes subscritas, nâo podendo, porém, ser inferior a R$
20.000,00 (vinte mil reais) para a cooÍ,erativa e nem Rs 1.000,00 (um mil reais) para o
cooperado.

PARTIGRAFO I - O Capitâl Social c dividido em quoas-pâÍrcs índivisíveis e
intmnsferíveis a nâo associados, nâo podendo ser negociado de modo algum, nem dado em
garanti4 e sua subrriçãq iÍrlegralizâção, transferência ou restituiçâo será sempre
escriturada no Liwo ou Ficha dc matrícula.

PARÀGRÀFO II - A transferênciâ de quotâs-partes, enue associados, total ou parcial,
seú escriturada no Livro ou Ficha de matrícula. mediante termo que contará com as
assinaturas do cedent6, do cessionário e do Presidente da Cooperativa, âpós aprovação do
Conselho de Administraçâo.
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FúihaPA&4,GRA_F0 rv - A Cooperativa podcrá, a crit€rio da Assembléia Geral, distribuir jur?lubrica:
de até l2o/o (crjzr poÍ c€nto) ao ano que serão contâdos sobre a paÍe integralizada do
capital social, somente s€ üyeÍ apurado sobras no final do exercício-

PARTIGRÂFO V - A inregralização das quoras-paÍes do Câpiral Social será a visra ou em
parcelas, podendo ser adotado o critério de retenÉo quando àutorizado pelo associado, ou
outro criÉrio que o Conselho de Adminisração estabelecer-

PARÁ91119_! - Nenhum cooperado poderá deter mâis que t/3 (um rerço) do capial
socist da COOPERATIVA. 

,/) I t
PARÁGRÂF0 vtl- o vator da quotâ-parte é de Rs 1,00 (um r€al). /CLl'"/'t

ART. fó - Para efeito de aumcúo F,ermarcnte de câpital, poderão ser retidos até 4olo
(qualro por cento) do valor das operações em comum.

PAfuiGRÂFO ÚNICO - A Asscmbléiâ Geral de âpreciação das conus estipulaÍá a taxa a
s€r utilizádâ em câda exercicio social, sendo a mesrna válida até a data da Assembléia Geral
de âpreciaÉo das contas seguinle, podendo ser diferÊnte por tipo de produto
com ercial izado-

Para efeilo de integralizaçâo de quoas-panes ou de aumento de
Looperatrya rcccbcÍ bens previamentc avaliados após homologação

Proccsso
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PA&ÁGRAFO Itr _
capital social, poderá a
da Assembléia Geral.

JUCET{Â

TlÃ

CAPÍTI'LO V
DA ASSEMBLÉIA GERÂL

ART. l7 - A Assembléia Geral dos associados é o órgão supremo da cooperativa e, dentm
dos limiÍes d8 IÉi e deste Estatuto, tomani toda e qualquer dÊcisão de inteÍesse da
sociedade e suas dcliberações vinculam a todos, aindâ que ausentes ou discordanres.

ART. 18 - A Assembléia Geral seú habitualmente convocada e dirigida pelo Presidente da
cooperativa-

PARTIGRÁFO ÚMCO - Podeú tambem ser convocada pelo Conselho de Adminisúaçâq
pelo Conselho Fisca.l ou por l/5 dos associados em pleno gozo de seus direitos, num prazo

máximo de 30 diâs âpós solicitsçâo comprovadamente não atendidâ.

ART. 19 - Não poderá votar e ser votado nas Assernbleias Gerais, o associado que:
a) Tenha sido admitido aÉs suâ convocâção.
b) Que esteja na in&ingência de quaisquer das disposições previstas nas alíneas: a, b, c. h, i,
do aíigo 7' deste Eststuto e porágrâfo único do artigo 6'.
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peruiCnefO thVtCO - l.to caso da convocação ser feita pnr âssociados, o edirâl será
assinaüo, por no minimo, 0j (cinco) dos signatáriôs do documento lue a soticitou.

ART. 22 - Nas Assembléias Gerais, o ..quorum. para instalaçâo seni o seguinte;a) 2/3 (dois Érços) do número de associadoi c- condiçôes à" .,rot , ._ p.i_"ir"
convocáção.
b) Mctade mais um dos associados, em segunda convocaçâo.
c) Mínimo de l0 (dez) associados em rcrcãira convocação.

PA&IGRAFO ÚNICO - psra efeito da verificação do ..quorum,, de que rau este artigq
o número de associados prcsenres em cada convocaçào'será apuodo pelas assinatúi
constântes do LivÍo de Presença

ART. 23 - Nâo hâvendo ..quorum" p8râ a in$alâção da Assembléia Geral mnvocada nos
termos do Art.2e, será feita nova convocação também com antecedência mínima de l0
(dez) dias.

ART. 2l - Dos Êditais d€ convocâçào, deverão constâr;
a) A.denominaçâo da cooperativ4 o número de inscrição no cadostro Nacional da pessoal

Ir.--tr1ti1c. 
pJ, seguido da expressão ..convocâçâo à. À;;;[i" éerat,, ordinária ou

E xu'aorolnana. contonne o casô

.]/ilà n o:/'
uut{1

b) O dia e hora da reuniâo em cada con vocaçâo, endereço do loca.l da real izE:ão, o quat,salvo moti vo j ustificado, será sempre o da sede social da C
c) A seqüência ordinal das convocâções.
d) A ordem do dia dos trabalhos e as devidas especificações.
e) O número de associados exiíentes na daa de sua expediçâo para efeito de cálculo do T

\númerc legal, (quorum) de nstâlação-
f1 Local, data, nome. cargo e assinatura do responsável pela convocaçâo

PARÁGRArO ÚNICo - Se ainda não houver número Iegal para s insrâlação, admire-se
a intençâo de se dissolver a sociedade.

8EL]GIA SAUJSIIANO
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ART. 24 - E da competência das Assembléias Gerais Ordinrárias ou Exrraordinárias a
destituiÉo dos membros do Conselho de Administraçâo e Fis.al ou de oúros.
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havendo !uorum'' de instalação noas Assembléias Gerais poderão rcalizar-se em segunda ou terc€irâ conyocaçâo no

no Edital de Convocação.
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PARÁGRAFO IINICO - ocorrendo destituiÉo que possa complometer a regulandade daAdministração ou fiscalização da cnridade, poderá a Assembléia desiglar adm inistradore
conselheiros provisórios até a posse dos novos, cuja eleição se rcalizarâ no prazo máxirplhg
30 (trina) dias

ART.2E - As deliberaçôes das Asscmbléias Gerais somente podcÍão versâÍ sobre
assuntos constantes do Edital de ConvocaÉo e og que com el€s tiverem imediara e dima
co-relaçâo.

PARÀGRArO I - Em rcgra, a votação será â descobeÍto, mas a Asscmbléia Ceral podená
oplâr pclo voto secÍfto-

PAR 4,GRArO II - O que ocorr€r na Assembléia Geral deverrá constar de Ala
circunstanciada, lavtaÀa ao Livro próprio. lid4 apÍovadâ e âssinada no final dos rabalhos
pclos componenres da mcsa e por quanbs queiram fazê-lo.
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ART. 25 - Os trabalhos das Assembléias Gerais serâo dirigidas pelo presidenre, âuxiliado
pelo Secretário, podendo ser convidados a participar aa ãe{ os ocupantes de cargos
sociais c autoridades presentes.

PARIIGRArO I - Na ausência e eventual imp€dimenlo do Secreúrio, o pÍes;denle
convidará outro associado para sccrctariar os trabalhos e lavrar a resp€ctiva Ara

PARÁGRAfO U - Quando a Assembléia Geral oão river sido conl.ocada pÊlo presideflre,
os trabalhos serão dirigidos por um associado escolhido na ocasião e secretariado por outro
associado convidado por aquel€, compondo a Mesa dos rrabalhos og4rincigais intáressados
nâ sua convocação. ,/// /
ÂRT: ?ó - os ocupanres de cârgos de adminisrrâ$ào, {YÍffi**u", orrro,
associados, não poderão votar nas derisõês sobrc âssuntos que a eles se refiram direla ou
indiretamente, mas não ficarão privados de totnar p te nos ÍEspectivos debates.

ART.27 - Nas Assembléias Gerais cm que foran discutidos o balanço e as contas do
exercício, o Presidente dâ Coopsrativ4 logo após a leitura do relatório do Conselho de
Administração, das poças conrábeis e parecer do Conselho Fiscal, solicitará ao plenário que
indiquà um associado para presidir a reunião durante os debates e votação da matéria,
obxniando-sq ain@ o disposto no aÍigo anteÍior-

PARÁGRÂrO I - Transmitida a direçào dos tmbalhos, o prêsidente e os demais
ôcupanJ::- dos cargos deixado â mesa, permanecendo no recinto à disposiÉo da
Assembléia Ceral para os esclarecimentos que forcm solicitados.

PAfuICRAFO tr - O associado indicado escolhera enüe os demais, um secraário que o
auxiliará na redação das decisões a serem incluidas posêriormente na Ata da Assembléia
Geral.
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fnn l.Cnefq qI - As delibêra$es nas Assembléias Gerais são tomadas por maioria devotos dos associados presentes com direito de votar. processo:&O}Jô,;l0

PA&icRÁFo rv - prcscrevem em.03 (oês) anos-a ação para anutar as oo,o","* o[l,XÍL-eFAssembléia Ger.l viciadas de eno, dolo-, fi,arUe ou simutaçai ou ioÃaaas com ,iotaçao Oe ---:--
l,ei ou do Esatuü., conado o pÍazo da dala e'n qu" u err"rbíéia Gáiãer sido rearizada-

âRT. 29 - A Assembléiâ Geral Ordinriria que se realizará obrigatoriameme uma vez por
ano, no decorrer dos três primeims meses aÉs o término do ciercício social, dcliberará
sobre os seguintes assuntos que deveÉo consÍaÍ da ordem do dia:
I - Prestaçôo de contas dos órgãos de administração, acompanhada do mr€cer do Conselho
Fiscal, compreendendo: ,/f t /
a) Relarório de Gestlo //1,,9b) Balanço Geral.
c)Demonstrativo das sobras ou perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a
cobertura dâs despesas da sociedade.
d) Parecer do Conselho Fiscal.
e) Plano de atividades da Cooperativa para o excÍsício seguinte.
II - nsçinaçãe drs sobras apuâdas ou rateio das perdas àeduzindo-se. no primeiro caso, as
parcelas para os Fundos Obrigarórios.
UI - Elcição e posse dos componentes do Conselho de Adminisrrâção, do Conselho Físcal e
de ouros, quando for o caso.
IV - Quando previsto, a fixação do valor dos hononirios, gratificações e cédula de presençâ
dos membros do Consclho dc Administração e do Conselho Fiscal,
V - Quaisquer assuntos de interessê social, cxcluídos os enumeraós no Artigo 31" deste
Esatuo.

DA ASSEMBLÉI^{ GERAL ORDIN.,IRIÁ

PARÁGRAFO I - Os membros dos órgãos de administraçâo e fiscalização nâo poderão
panicipar da votação das matérias referidas nos itens I e IV deste artigo.

PAPJIGRAFO tr - A aprovação do Relatorio, Balanço e Conras dos órgãos de
Administração desonera seus componentes de responsabilidade, ressalvados, os casos de
erro, dolo, fraude ou simulação, bem como infração de Lci ou dÊste E$aturo.

DA ÂSSEMBLÉIA GERAL EXTRÂORDINÁRIA
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ART. 30 - A Assembléiâ Geral Extraordinária realizar-se-á sempÍe que oecesvirio e
poderá deliberar sobre qualquer assunto d€ interesse da Coop€rativa desde que mencionado
no Edital de Convocação.
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eRt' 3-t - É ae conrpcÉncia excrusiva da Assembléia Gerar Extraordinária deriberar sobre
os seguintôs assunt6:
I - Refoma do Esduro.
II - Fusão, lncorporação ou Desmembramento.
ÍII - Mudança do Obj€rivo da Sociedade.
IV -Dissolução Voluntária e Nomeação de Liquidantes.
V - Conoas do Liquidanre.
Vl - Venda ou doação de patrimônio imóvel_
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PA&ÁGRÁFO I - São nec€ssários os voros de ?3 (dois terços) dos aasociados presenres
para tomar válidas as deliberações de que trala cste artigo.

Do coN§ELEo DE 
^DvIrNÍsrR^ç^o/L,j

ART. 32 - A Cooperativa é administrada por um Conselho de Adminisr-ação composro de0l Direior Presidente, 02 Diretor Administrativo Financeiro, 0r Dircror secÍetârio, rodos
cooperados, eleitos dsmo$aticâmente com màndalo de 03(tÉs) anos sendo obrigatória a
renovação de no mínimo, l/3 (um terço) dos seus membros-

PARÁGRAFO t - Nâo podem compor o Conselho de Administra@ parntes enue si até
segundo grau, em liúa reta ou colatersl.

PÂRA,GRAFO II - Os Administradores eleitos , nâo são pessoalmente respomáveis pelas
obrigações que contraíÍem em nome da Sociedadg mas respondem solidariamente pelos
prejuízos resuttantes de seus atos, se agirem com culpa ou dolà.

PARÁGRAFO In - Os membros da Adminisrração que participarern de atos ou operação
social em que se oculte a naturcza da Sociedade, poaám sei declarados pessoálmente
responsáveis pela obdgação contraída em oome dela, sem prejuízo das sarçôes penais
cabiveis.

PARÁGRAFO Iv - São inelcgíveis, além das pessoas legalmente impedidas. os
condenados a pena que vedc, aindÂ que temporariamente o aÊesso a 

"argos 
públicor; ou

por crime falimentar, dc prevaricsção, peitâ or subomo, concussão, pecuiato-ou conu-a a
econornia popular, a fé pública ou a propriedade,

PARTIGRAFO V - O associado, mesmo ocupante de cargo eletivo na sociedade, que em
qu4quer operação tiver irúeresse opoío ao da Cooperativa, nâo pode panicipar das
deliberação que sobre tal operação versâr€m, cumprindo lhe acuor o seu i-p.dirn"nto.

PARÁGRAFO VI - Os componentes do Conselho de Adminisrração e Fiscat e outros
assim como os liquidantes, equiparam-se aos Administradores das Sociedades Ânônimas,
para efeio de responsabilidade oiminal_
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PARÀGRÂFO II - As chapas devem ser regisradas na secretaria da Cooperativa, num
prazo de ate 05 dias antes da realização da Assêmbléia Ceral. Os integrantes das chapas
dcvcÍão aprcscntâr no ato do regisro da mesma:
a) Número de marÍculâ na Cooperativ4
b) Cargo ao qual s€ candidarâ;
c) Nomc completo e sssinatura.

PAfuiGRAfO VII - San prejuÍzo de a@ que couber a qualquer associado, a sociedade,
por seus dirigentes, ou ÍeprÊseltadâ pelo associado eroltiido em Assembléia Geral, tem
direito de açâo confa os Adrninistradores para promover a sua responsabilidade.

ÁRT. 33 - A eleição do Conselho de Administração será feita por votâção s€creta em
Assembléia Geral Ordinária" mediante I apÍescnt ção de chapas.

PARAGRÀIlO I - As chapas deverão indicâ os cândidatos para todos os cargos a saber:
Pr"sidente, DirÊtor Administativo e Diraor Financeiro.

ÁRT. í - O Conselho de Administração rege-se pelas seguintes normas:
a) Reúne-se ordinariâmente uma vez por mê e extraordinariamente sempre que necessário,
por convocação do Prcsidente, da maioria do prôprio Consclho, ou ainda poÍ sôlicitrçâo do
Consclho Fiscal-
b) Delibera validamente com a presença da maioria de seus membros, proibida a
representaçâo, scndo âs decisôes tomâdâs por maioria simples dos votos dos presertes.
c) As dêlibeÍa{õca serâo consignadas em Atâs Circunstânciadas, Iayradas no Livro próprio,
lidas, dprovadas c asrinadas, no final dos trabalhos pelos membros presentes.

PARAGRAFO I - Nos impedimentos por pmrros inferiores a 90 (noventa) dias, o
Presiderte é substituído pelo DiÍeor Administrãtivo e esre, pelo Diretor Financeiro.

PAIüIGRÂ.Í'O U - Se Íicárem vagos, por qualquq tempo mais da metade dos câÍgos do
Conselho de Administração, deve o Presidente, ou os demais membros, se a Presidência
estiver vaga, convocar a Assembléia Geral para o devido preenchimanto dos cargos.

PÁRÁGRAFO ru - O substituto exercerá o caÍgo somente até o final do mandato de seu

antecessor.

PARIIGRAFO tV - Perde auiomaticâmente o cârgo, o membÍo do Conselho de
Administ"ação que, scm justificativa faltar a 03 (três) Reuniões Ordinárias consecutivas, ou
6 (sêis) âltemadas duÍante o ano, aÉs noüficação expressâ ao faltantç-

ART. 35 - No desemlÉnho de suas atribuições, compete ao Conselho de Âdministração:
a) Aprovar o Regimento lntemo da Cooperaúva
b) Fixar a orientação geral dos negócios da Cooperativa-
c) Autoízâr a c4nfatâção de profissionais para trabalhos nos departamentos e divisões da
Cooperativa.
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d) Aconpanhar a gestão dc cada Conselheiro em cargo de direçâo Ê examinar a qualquer
tempo, os livros, pap,éis da Cooperativ4 solicitar informages sobre contrstos celebradoi otsiocesso: ÀOà§OàDem via de celebração.
e) Aprovar convocação de Assembléias Gerais dentso do prazo legal ou quando o in,r..."fj.ilg=;$
da Cooperaliva assim o exigir. tlubrlGa:---E--
f) Autorizar a aquisição ou alienação de bens móveis, semoveÍltes bcm como a constituiçâo
de ônus rcais de garanúas.
g) Solicitar a Assembléia Geral a autorizâ{ão paÍa a aquisiçào ou venda de bens imóveis e
para fazer alienaçôes e constituição de ônus reais, quando o valor for superior a RS
10.000,00 (dez mil Reais).
h) Contralsr auditoria independente.
i) Estabelecer a estrutüra operacional da Adminisraçâo Executiva, bem como apÍovaÍ, o
plano de cargos e salários dos funcionários, visralizando as funções de cada um.
j) Fixar, quando convenifit€, limite dê fiança ou seguro fidelidade, para os empregados que
manipulem diúeiro ou yalores dâ Cooperativa-
l) Deliberar sobre a admissão, demissão, elimimÉo e exalusão de associados.
m) Definir a organização do quadro associativo e fomeíltaÍ a pâÍlicipaçâo dos associados.
n) Cumprir e fazer cumprir as Leis do Cooperativismo, dos Regimentos Intemos, e âs
deliberações das Assembléias Gerais.
o) Assinar cheques c pÍomoycr a movime[tação financeira da Cooperati
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assinaturas de dois diretores ou uma pessoâ designada pâra tal plo próprio
p) Aprovar e acompanhaÍ a execução do orçamento da Cooperâtivâ. \
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PARAGR^FO I - O Presidente providenciará para que os demais membÍos do Conselho
de Administrasão recebam com antecedência mínima de 3 (tres) dias, «lpias de
documertos sobre os quais teúam que se pronunciar, sendo-lhes facultado ainda antes da
reuniâo corr€spoÍdente, inquirir empregados e associados além de pesquisar documentos e
outros, a fim de dirimiÍ as dúvidas existentes.

PARÁGRArO II - As normas estabelecidas peta Administração serâo baixadas em forma
de resolução ou instrução, podendo ser incorporada no Regimento [ntemo da Cooperativa.

ART. 3ó - Ao Diretor Presidente câb€, dentre ouEas, as scguintes atribuições:
a) Supewisionar a administração geral e as atividades da cooperativa;
b) Convocar e presidir as reuniões das Assembléias Gerais e do Conselho, ressâlyados os
casos em que â c&vocâ{ão tenha oconido à sua rcveiia;
c) Reprcsefltar ativa e passivamente a cooÍrrativ4 em juizo ou fora dele;
d) Presta esclarecimentos à Assembléia Geral sobre as contas e a administração da
cooperaliv4
e) Assinâr em conjunto com outro executivo elêito, ou com geÍente conaatado crmo
mandatário rcgularmente constituído, balanços e balancetes, contatos de abertura de
credito, mençôes, adicionais, saques, recibos ou ordens; dar quita$o, emitir ou endossar
cheques, duplicatas, notas pnrmissorias, letras de c.,âmbio, bem como oulros documentos
derivados de atividade normal de gestii,o;

f) Aplicar as penalidades e determinaçôes que forem deliberadas pelo Conselho de
Administraç3o ou pela Assembléia Geral;
g) Out'as que o Consetho de Adminisra@ ou Assembléia Ceral lhe conferir.- 
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e) Representâr diva c passivamante a coopcrativa" em juizo ou fora dcle;
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ART. 37 - Ao Diretor Administrativo Financeiro compete:
a) Substituir o Presidente nos seus impedimentm infcriores a 90 (noventa) dias.
b) Assinar cheques e demais documentos em conjunto com o hesidene, ou Diretor
Secretario, ou ainda outra p€ssoa designâda pelo Conselho de Administração.
c) Supervisionar e coorderar os serviços adminislrativos da Cooperativa.
d) Coordenar os trabalhos dc educação cooperatiüsta dos cooperados.

e) Acornpanhar a elaboraçâo do orçamenro e sua execução.

0 R€presedar ãtiva e passivamcntc a coopcrativ4 em juízo ou forâ delei
g) Responsabiliza-se pelos serviços de cadasao, contabilidade e informações necessárias

à decisões.

ART. J6 - Ao Diretor Sc{rctário comp€te:
â) Apresentar ao Cons€lho de Administraçào, anlecipadameflte, com vistas a Assembléia
Geral, o relaório da Gestão e Balanço Geral do exercicio.
b) Zelar pcla organiuçõo dos ârquivos ds Coopcrativa, bem como, da utilização dos livros
e aras dâ Assembléia GeÍal e Cons€lho de Administração.
c) Acompanhar todas as diyidadcs da coop€ratív4 visando a participação dos xsociados.
d) Assinar cheques e demais documentos em conjunto com o Presidentg ou Diretor
Administrativo Financeiro, ou ainda por outra pessoa designada pelo C selho de

/.,

ART| 39 - Os membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal não poderào

acumular cargos eleÍivc.

DO CONSELHO FISCAL

ART. ,l{) - A administação da Cooperativa seÍri fiscalizada. âssídua e minuciosaÍnente por

um Conselho Fisca!, constituído de 03 (tÉs) membros efetivos e 03 (uês) suplentes' todos

associados, cleitos anualmente pela Assembléia Geral, serrdo permitida apenas a reeleiçâo

de l/3 (um terço) dos seus componentes.

PÀRliGRÂfO I - Não podem fazer pane do Conselho Fiscsl, além dos inelegíveis

enumerados no pará€rafo ry 8í. 32 deste Estatuto, os parentes dos Consetheiros de

Administração até T (segundo) grau em liúa reta ou colateral, bem como m parcntes entre

si, até esse grau.

PAR ÂGRArO u - O associado nâo pode exercer cumulativamente caÍ8os no conselho de

Adm inistração e FiscâI.

ART. 4l - O Conselho Fiscal reúne-se ordinariamente, uma vez por mês, e

excaordinariamentg scmpre que necessário com paíicipação de 03 (três) de s€us

membms.
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PAR iGRÂtr.O I - Em primeira reunifu, escolherá dentre os memb,ros efetivos, um
Presidente incumbido de convocar as reuniões e dirigir os rrabalhos destas e um Secretário
para lavÍatuÍa dâs Atas.

PARÁGRArO II - As reuniõ€s podem ser convocadas, aindÀ por qualquer dos seus
membros, por solicitação do Conselho de Administraçâo, da Asrmbléia Ceral ou de l/5
(um quinto) dos cooperados.

PAPJIGRÂFO ru - Os membrôs suplÊntes do Conselho Fiscal podem paÍticipar, sem
dircito a voto, da reunião e das discussões, das guais serão avisados como os membros
efctivos, substituindo<s automari§.meotc em caso falta oü mediante convocação.

PARÁGRAFO IV - Na ausência do Prcsidentg os trabalhos são dirigidos por subsriüúto
escolhido na ocasião.

PARiGRAFO v - As delib€raçõ€s serão romadas por maioria simples de votos e
constarâo de Atâ lavrada no livro próprio, lida. aprovada e assinada pelos membros
presentes.

ART.42 - Ocorrcndo 03 (trê) ou mais vagas no Conselho Fis€ál o Conselho de
Adminisração convocaní a Assembléia Ceral, para preenchimento dos c€Ígos vagos, sendo
que, os Conselheiros Fiscais eleitos complcÍnentarâo ap€nas o Fl.anüto dyjf.sfrc,tcs.

ART. 43 - compcte ao conselho Fiscal: /d/"y''
a) Fiicalizar os âlos dos Conselheiros de Administração e veriÍicar o cumprimento dos

seus deveres legais e e$auários.
b) Opinar sobre o Relatório Anual de Administração fazendo constar do seu parec6r as

informações complemeÍtaÍes ou úteis as deliberações da Assembléiâ Gersl.
c) Denunciar aos órgãos da âdministraÉo e sê estes não lomarem providências
necessárias, a Âssêmbléiâ Geral os erros e inegularidade que estiverem ocorrendo na

Cooperativa.
d) Convocar Assembléia GeÍâl se os órgãos da Administração nio o fizerem no prazo

legâl ou quândo tal providêrcia se fizer necessária.

e) Analisar mensâlmente os bâlancetes e demais demonstrativos financeiros, emitindo seu

P&ecer.

PAfuiGRÂfo Ú]NICO - Para os exames de verificaçâo dos livros, conlas e documemos

netrssários âo cumprimcnto de suas atribuições pode o Conselho Fiscal contratar o

assessorado rccnico especializado e valer-se dos relatórios e informações dos serviços de

asditoria cxt€Ína e intem4 concndo as desplsas por coÍrta da Cooperaliva.

CÂPiTULO \rI
BALANÇO, DESPE§A§, §OBRÁ§/PERDA§ E I'UNDOS
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ART. ,14 - O Balanço Geral da moperativa será levantado coincideme com o ano civil,
cncerrando-se no dia 3l de dezembro de cada ano-

ART, 45 - As sobras apuradas no final de cada exercício serâo distribuídas dâ s€guintes
forma:
a) l0 % (dez por cênto) para fundo de reserva;
b) 5 % {cinco por c€nto) para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social

(FATES);
c) O saldo líquido das sobras do exercício scrá rateado proporcionalme e às operações

realizadas pclos associados, salvo deliberação em contrário da Assembléia G€râl;

ÀRT. ,t6 - O Fundo de Reserva dcstina-sc a reparar perdas eventuais e atender o
desenvolvimento d&s atiaidades da Coopcraliva

PABÂGRÁFO ÚNICO - Além do percentual de l0olo (dez por certo) das sobras líquidâs
apumdas nos balanços dos cxcrcícios, revsígm cm fayoÍ do Fundo dc Rescrva:
a) Os céditos não rcclamados, decorridos 0l ( um) ano;
b) Os auxílios e doações sem destineção específicq /J , t'
c) As rendâs não-oçrracionais. 

//Jr1,
ART. 47 - O Fundo de AssiÍência Tecnic4 Educacional e Socia.l - FATES - destina-se a
prcstar assistência e educação aos associados e funcioniários.

PARTIGRAFO t- Além do peÍc€ntual de 5olo (cinco poÍ cênro) das sobras liquidas
apuradas nos balanços dos exercicios, revertem an favor do FATES, as rcndas eventuais de
quaisqirer natureza resuttantes dâs op€râções ou atividades realizadas com não associados.

PARÁGRAFO II - Os serviços de assistência tecnica, educaciooal e social, a ser atendido
pelo FATES poderão scÍ executados medianE convênios com entidades publicas ou
privadas.

ART. ,18 - Tano o Fundo de Reserva quanto o Fundo de Assistência Técnica, Educacional
e Social - FATES - são indivisíveis entre os associados mesmo nos casos de dissolução ou
liquidação da Coopcrativ4 hipóteses em que serão recolhidos onde à lei ügenre deÍeÍminaÍ,
juntamente com o remanesccnte não comprometido.

ART. 49 - AIém dos já previsto neste CapÍtulo, a Assembleiâ Gerâl podeú criar outros
fundos e provisões, fixÀrdo o modo de formação, aplicação e futura devolução âos
associados que contribuírem para sua formação.

ART. 50 - Quando, no exerrício, ocorrercm prejuízos e o Fundo de Reservas for
insuficiente para cobrilm, cstcs s€rão atefldidos pelos associados, mediante sistema de
rateio, entre os associados, na razâo direta da fruição dos serviços.

CAPITT,II,O VII
DOS LIVROS
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ART.5l - A cooperativa deverá possuir os sêguintes livros:

I - de Matricule
II - de Atas de Ássembléias Oerais:
III - de Atâs de Reuniôes da Diretoria;
lV - de Ârss de Reuniões do Conselho Fiscal;
V - de Prcsença dm Associados nas Assembléias;
Vl - ouros, Íiscais, contábeis e trabalhistas obrigatórios.

M.6a ,/
f^+Ul4Jto

PÁRTIGRAFO úI{ICO - É facultâda a adoção de livros de folhss solras, ou fichas.

ART. 52 - No Livro de Matrícula os associadoe scrào insoitos por ordcm cronológica de
admissâo, dele consando:
I - nomc, daia de Írascimento, estado civil, nscionâlidàde, FoÍissão, endcreça e nú,mero do
CPF ou CNPJ e da Caneira de Identidade do associado;
II - n&nero de marícula do associado na cloperativq
tll - data de admissâo do associado e, quando foi o caso, de sua demissão a pedido,
eliminação ou exclusâo;
IV - câpitâl do associado, subscrito e integralizado;
V - assinatura do ÍÊprÊsentante legal da coop€raliva a associado nos termos de admissão e,
quando for o caso, de sua demissâo;
VI - espaço para lavraturâ de termo circunstanciando as causas de elimir4ção ou exclusão
do associado. 

/fi I
/uJ../"

CAPiTULO yIII
DT§SOLUÇÂO E LIQUIDÂÇÃO

ART. 53 - A cooÍ,erariva sê dissolveú de pleno dircito, salvo se o número minrmo de 20
associados se dispuser a asseguÍar a sua continuidade, quando:

a) HouveÍ deliberâção espontânea dos associados, manifcstada em Ássêmbléia
Geral Extraordinária especialmente convocada;b) Se o número de associados for inferior ao [úmero mínimo de 20 pÍevistos em
lci, ou pcla rtdução do capitâl sociâl mínimo, salvo se aró a Asscmbléia Geral,
ralizadaem prazo não inferior a 0ó mcscs, rcstabelece-los;c) Em caso dc insolvênci4

d) Ocorrer à paralisação de suas atividadcs por mais de 120 dias:e) Por alteraçito de sua formajurídica.

ÁRT. 54 - Ocorrendo à dissoluçào da cooperaiva, a Asxmbléia Geral que a deliberar,
nomeará um ou mais liquidantes e um Conselho Fiscal constituído de três membros
para proceder a sua liquidação-
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PEDRO VIAIIA I,/,ARQUES
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EDINILDE VIEIRA BRAGA
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Pâ&iGRÂfO I - A Assembléia Ceral, no limite de suas atribuiçôes, poderá, a qualquer
tempo, destituir os liquidantes e os membros do Conselho Fiscal, designanào seus
substitutos;

PARTIGRÀFO II - Em todos os atos e operações. os liquidantes deverão usar a
denominação da cooperâtiva scguida da exprcssâo *em liquidaçâo..

ART. 55 - Os liquidartes terâo todos os poderes normais de administração, podendo
pralicar atos e op€raÉÊs necesúrias à rcalização do ativo e pagamcnto do passivo.

ART. 5ó - A dissolução da sociedede imponará no câncelamento do seu Íegistro juoro ao
Sindicato c Organização des Cooperativas Brasileiras no Estado do Maraúão- OCBÀ4A-

CAPITULOIx
DISPOSIÇOES GERÀIS E FINAIS

ART. 55 - Os casos omissos ou duüdosos serâo resolvidos de acordo com a lei e os
princípios cooperativistas, ouvidos os órgâos de assistência e fiscalizaçâo.

Art.56 - Ests cooperâtiva será registrâdâ e filia& à OCB/]VíA - Sindicato e Organização
das Cooprrativas Brasileiras no Esado do Mardnhâo.
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COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURÁIS DO TABULEIROS DE SÃO

BERNARDO.COOPRODUTASB
CNPI: 29.644.57 S I OOOL'?9

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PROPRIA CHAMADA PÚBLICA N" OII2O22

Eu, ANA LETICI A LOPES DA SILVA PONTES repÍesentânte da COOPERATIVA
DOS PRODUTORES RURAIS DO TABULEIROS DE SÃO BERNARDO, CNPJ NO

29.644 575100001-29 DAP jurídica no SDW29ó4457500011402200936 com sede

Centro Administrativo do Perímetro Inigado Tabuleiros de São Bemardo - Povoado

Alto Alegre, Zona Rural, s/n, CEP: 65.560-000 , Magalhâes de Almeida - MA, declaro,

para fins de participação no Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE, que

os gêneros alimentícios relacionados no projeto de venda são oriundos de produção dos

coope rados/associados que possuem DAP fisica e compõem esta

cooperativa/associação.

Magalhães de Almeida-MA, 16 de lvÍARÇO de 2022

Ç-- * Çr-tt rr-, 6o ru.- à,o- 3i{,."- Po,.,t
ANA LETICIA LOPES DA SILVA PONTES

PRESTDENTE

COOPRODUTASB

Centro Administrativo do Perímetro lrrigado Tabuleiros de São Bernardo - Povoado AIto
-- 

Áúgre,?,onaRural,'in,iup oi*o-ooo'MagalhãesdeAlmeida-MA
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ÂNA LETICIA LOPE,S DA SILVÂ POIÍTES

TRANC1SCÂ DAS CTIÁGAs LOPEs OA SILVA

IORGE LUIZ FÉRREIRÂ OA SILVA
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