Cooperativa R.egional de Energia e Desenvolvimento do Litoral Norte
COOPERNORTE

ATA DA REUNIAO DE DELIBERAÇÃO DAAlTERAÇÃO
ESTATUT ARIA
ATA N° 02

Aos vinte e quatro (24) dias do mês de novembro de dois mil e doze (2012), às 9h
no Centro Social da Goopernorte, na Estrada da Pimenta, km 2,7, Viamão, tendo
25 (vinte e cinco) associados conforme lista de presença, anexa, de acordo com a
convocação de alteração estatutária, transcrita no versa da conta de energia do
mês de competência outubro do corrente ano e no site na Coopemorte, foram
iniciados os trabalhos, primeiramente com o Dr. Sander Dagmar Jusmin, que
explanou a pauta-:tla reunião e convocou o presidenle da Goopemorte, Se Jairton
Nunes Vieira, o Sr. Luiz Paulo Terras do Amaral, vice-presidente, o Secretário Sr
Placido Eno da Silva e os demais membros do Conselho de Administração, para
compor a mesa dando inicio aos trabalhos. O presidente Se Jairton Nunes Vieira,
agradeceu a presença de todos e passou a palavra para o Dr. Sander Dagmar
Jusmín, setor jurídico da Cooperativa, para explanar a pauta da reunião e a
continuidade do projeto de alteração estatutária. O Dr. Sander Dagmar Jusmin,
explanou que juntamente com o Conselho de Administração entrou em contato
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com a. SESCOOPIRS, convidando para participar do processo de. alteração~
estatutária, onde foi nomeado o Analista Técnico de Monitoramento Dr paul~~
Vianna Lopes. Após a apresentação, o Dr. Paulo Vianna Lopes, agradeceu
..
convite em nome da SESCOOP/RS, explicando inicialmente, a importânda das ~
corrente ano, o governo aprovou a Lei 12690/12, que regula as cooperativas. O
ato cooperativo é a grande discussão, onde as pessoas que não conhecem a Lei
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associados, onde 10% (dez por cento) é para amortização de prejuízo e 5%
(cinco) por cento de projetos para o sócio (FATES). A cooperativa é dos sócios e
tendo como base, a deducaçãocooperativa"; o associado Danilo Oliveira de
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o Df. Paulo usou como exemplo o cooperativismo alemão, onde tem como base a
educação cooperativa, desde a formação até a administração, para teltrlos b011S
serviços e busca de valores (ampllação de capital), o sócio
mencionou a
importãncia de adequar o estatuto ao quadro social da cidade. O Dr, Paulo
destacou que os cooperados/sÓcios deverão estar imbuídos ao fim social, onde o
objetivo social éa defesa social-econômica aos cooperados, tendo inclusive a
oportunidade de buscar recursos com projetos protocolado junto ao Conselno do
SESCOOP/RS. Os presentes mencionaram que seria importante embutir uma
cultura de cooperativados, diferenciando o consumidor/cooperativado. É
importante que a AGO aprove as medidas estratégicas da cooperativa. No capitulo
dos associados, não se pode praticar atos que causem prejuízos e colidem com
os interesses cooperativados, devendo ser instruídos (educação cooperatlvada),
para culminar o fim social. O sócio Hélio da Silva mencionou que o atual estatuto
tem que ser detalhadO, mas que na eleição tiveram que dar um "canetaço", foi
encaminhado pelo sÓcio, para que seja disponibiHzado um llnk no site, para
apontamentos das alterações estatutárias. Após o intervalo, foram retomados os
trabalhos, sendo· projetada planilha de organograma de Estatuto Social, o ~
palestrante, sugêriu que o processo eleitoral, deveria ser umaneXQ do Estatut~
Soda!. O Dr. Paulo relatou os documentos básicos necessários para a aplicação
do instrumento da gestão cooperativistae também a possibilidade de consultar o
sistema OCERGS/SESCOOP/RS. O sooo Cláudio, perguntou se a pessoa jurídica
poderia participar a Cooperativa como concessionária e a questão patrimonial,
onde foi respondido pelo palestrante, que o Conselho de Administração está
participando do processo junto às demais cooperativas. O De Paulo encerrou a
palestra, agradecendo a presença de todos e principalmente do Conselho de
Administração e ao íurídíco da Coopemorte pelo convite. O sócio Danilo
encaminhou para remeter a OCERGS/SESCOOP/RS, para dirimir as dúvidas e
lacunas do estatuto, o que foi deferido pela entidade na reunião realizada com o
Conselho de Administração. O presidente Jairt.on Nunes Vieirs, agradeceu s
presença de todos e a OCERGS/SESCOOP/RS, pela disponibilidade e ao
\ palestrante Dr. Paulo Vianna Nunes. O presidente comentou que estão estudando,
\a possibilidade de criação de uma nova regulamentação dos ObjetiVOSsociais da
Agropecuãria Pimenta frente ao Estatuto Social da Coopemorte. Ao final da
reunião, foi designada uma Comissão de Planejamento para deliberações do
Estatuto Social. eleita pelos presentes, composta por um Coordenador: Tuitl
Roman, SecretárioMce Pres.: Luiz Paulo Terras do Amaral, Depto. Jurídico: Dr
Sander Dagmar Jusmin e demais membros associados: Cim Pedrosa Alves e
Antonio Servierl. Insta salientar, que foi designada a prÓxima reunião para o dia
12.01.2013, às 8h30, no Centro Sodal da Coopemorte, na Estrada da Pimenta,
km 2.7, Vlamão. Nada mais, assino a presente ata, com a assinatura dos
associados presentes.
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Cooperntíva Regiomd de Energia e Desenvolvimento do
Litoral

Norte LIda. ~ COOJ>ERNORTE
Dahl: 24/11/2012
Analista Técnico: PAULO VIANNA L.OPES
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Cooperativa Regional de Energia e Desenvolvimento do
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Data: 24/11/2012
Aunlista Técnico: ,PAUto V'IANNA l.OPES
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DOCUMENTOS BÁSICOS! NECESSÁRIOS PARA A APLICAÇÃO DO
INSTRUMENTO ACOMPANHAMENTO
DA GESTÃO COOPERA TIVISTA

1;

1) Estatuto vigente;

2) Regimento interno vigente;
3) Atas das duas últimas AGO e/ou AGE;
4) Atas das duas últ1mas AGO com eleição para os Órgãos
Administração e do Conselho Fiscal;
5) Os respectivos Editais de Convocação das AG supracitadas;
6) Atas das duas últimas reuniões dos Órgãos de Administração e
Conselho Fiscal;
7) Ficha de Matrícula dos 3 associados mais recentes da cooperativa;
8) Relatório do Conselho de Administração/Diretoria. incluindo o Plano
Trabalho para o exercício seguinte. apresentado na Prestação
Contas da última AG;

de

do

de
de

9) Balanços:' dos 2 últimos exercícios sociais, acompanhados de
Demonstração de Sobras e Perdas (DSP). Notas Explicativas (NE),
Pareceres do Conselho Fiscal (PCF) e, quando houver, Pareceres de
Auditoria Independente (PAI);
10) Gredenciamento da Auditoria Independente na OGB, quando houver;
11) Regulamentação de outros tundos (fora o de Reserva e o FATES),
quando houver disposição no Estatuto.
1Caso achar necessário, a OCERGS poderá solicitar outros documentos
além desses.

