
PMNH j rclha

ENVELOPE 01 - DOCUIV

CHAMADA PUBLICA 001/%
MUNICÍPIO DE NOVO HOl|
COOPERATIVA DOS PRODUTORES

E REGIÃO-COOPPESC

CNPJ 08.095.107/0001-72

DAP SDW080951070001170220427

SITIO NASCENTE DA PONTE ALTA - BAIRRC|

NOVO HORIZONTE-SÃO PAULO

Tei: (17) 99758-0312

E-MAIL: devaslvlero@hotmall.com



18/03/2021

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE NSCRIÇAO
08.095.107/0001-72

MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERIT^

21/06/2006

NOME EMPRESARIAL

COOPPESC - COOPERATIVA DE PRODUTORES E PESCADORES DE NOVO HORIZONTE E REGIÃO

TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE

DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATMDAOE ECONÔMK^A PRINC«=M.
46.33-8-01 • Comércio atacadista ds frutas, vsrduras, raízss, tubérculos, hortaiças s legumos fmcos

CÓC^GO E C^SCRIÇÃO DAS ATIVIOADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
03.12^^ • Atividades de apoio à pesca em água doce
03.22-1^7 - Atividades de apoio à aquicultura em água doce
10.99-6^ - Fabricação de outros prockitos altmentícios não especificados anteriormente
46.23-1-08 - Comércio atacadista de matérias-primas agrtcoias com atividade de fracionamento e acondicionamento
associada

46.37-1 -99 - Comércio atacadista espedaNzado em outros produtos alimentícios não especificados anteriormente
46.39-7-02 • Comércio atacadista de produtos aUmentícios em geral, com ̂ividade de fracionamento e
acondicionamento assocteda

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURiCMCA
214-3 - Cooperativa

LOGRAEXXIRO

srr NASCENTE DA PONTE ALTA

NUMERO

SN

COMPLEICNTO

CEP

14.960-000

BMfVtCVDtSTRrTO

PONTE ALTA

UUMClPK)

NOVO HORIZONTE

UF

SP

ENDEREÇO ELETRÔ^BCO

REOICONTABIL@HOT1HAIL.COM
TELEFONE

(17) 3542-2010/ (17) 3542-1173

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA

DATA CM SITUAÇÃO CADASTRM.

21/06/2006

( MOTIVO DE SfTUAÇAO CADASTRAL

STTUAÇto ESPECIAL DATA DA SITUM;A0 E^CM.

íse

Aprovado peia instrução Normativa RFB n° 1.863. de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 18/03/2021 às 17:58:34 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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Ministério do Desenvolvimento Agrário
Secretaria de Agricultura Familiar
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar

Extrato de DAP Pessoa Jurídica ^

Chave do extrato: 246625

Emitido em: 18/03/2021 às 18:00:02

I DAP: SDW0809510700011702200427 V^sSoDAP: 3^ Emissào: 17/02/2020 Validaden: 17/02i2022

Informações da Pessoa Jurídica

CNPJ: 08.096.107/0001-72

Razão Social: COOPPESC COOPERATIVA DE PRODUTORES E PESCADORES DE NOVO HORIZONTE E R

Tipo Pessoa JurkHca: Cooperativa sài^larda AF

MuniCfpío/UF: Novo Horizorrte/SP Data Constituição: 03/05/2006

Representante Legal: EIDIM/\R DONIZETE FERNANDES CPF: 184.513.528^

Infonnações da DAP

Emissor SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CNPJ: 46.384.400/0001-49

Agente Emissor ANTONlO CARLOS TORRES

Local de Emissão: Novo Horizonte/SP

CPF: 018.825.608-33

Composição Societária

C3tegoría(s) de Agricultores Familiaies Quantidade Ptetícipação Relativa %

Assentado/a pelo PNRA 12 24A9

Demais agrícutiores familiares 23 46.94

Quantidade de DAPs por Murúcípio/UF

Munidpio/UF Quantidada

Bebedouro 2

Itajobi 5

Itápole 1

Nova AJiar>ça 1

Novo Horizoráe 23

Potirendatiâ 1

Urupõs 2

Restrttado Composição Sociatária

Númao de titulares com DAP Reconhecidos pelo MDA 36 71.43

/\ssoc(ados sem OAP 14 28.57

Total dos Associados 49 100%

(*) Esta data de v^ctede da DAP está contScionada a marrutençâo do número e estruhjra do cotpo social.
A autenticidade e veracidade deste documento poderá ser comprovada por meio do eixiereço: http://dapjTida.govJN- (http://dap.mda.gov.br/)

smap14.mda.90v.br/extratodap/PesqutsafOAP/Visualizar?Token=Y3emPTA4MDk1MTA3MDAwMTcyJm51bWVybORBUDOmdXN1YXJpbzOniY^... 1/2
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Ministério do Desenvolvimento Agrário
Secretaria de Agricultura Familiar
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar

OqRDUDOwaXNI

Lista de Associados com DAP

Cha^ do extrato: 246625

Emitido em: 18/03/2021 à§

DAP: SDW0809510700011702200427

CNPJ: 08.095.107/0001-72

Versão DAP: 3.2 Emissão: 17/02/2020 Validade^): 17/02/2022
Razão Social: COOPPESC COOPERATIVA DE PRODUTORES E PESCADORES DE NOVO

HORIZONTE E R

Categoria: Assentado/a ntRA

CPF Nome Numero DAP Mur^ipio UF Validade Enquadramente

115.750.898-74 AMARIULDO ANTONIO MOURA SDW0115750898740910190250 Novo Horizonte SP 09/10/2021 V

121.599.618-76 ANTONIA DE FATlMA CASSIANO SDW012159^18760110190249 Novo Horizonte SP 01/10/2021 V

015.541.438-02 APARECIDO ALVES DO AMARAL SDW0015541438021010180752 Novo Horizonte SP 10/04/2021 V

005.483.578-03 APARECIDO CHELI SDW0005483578032612190917 Bet>edouro SP 26/12/2021 V

255.704.458-03
DINALDO FORTUNATO DE

CARVALHO
SDW02557G4458031204191105 ItajotM SP 12/04/2021 V

044.798.628-70 ELZA MENDES DE OLIVEIRA SDW0044798628701103190904 Novo HorEonte SP 11/06/2021 V

.034.088-83 EVANDRO CARLOS CHELI SDW0181034088832612190902 Bebedouro SP 26/12/2021 V

263.278.158-20
HUMBERTO ADRIANO

rRASCASTRO
SDWD263278158201010180859 Novo Horizonte SP 10/04/2021 V

034.502.498-27 IZAIAS APARECIDO DE BRITO SDW0034502498272901200203 Novo Horizonte SP 29/01/2022 V

020.079.638-09 LAZARO DE SILVA SDW0020079638091203190928 Novo Horizonte SP 12/06/2021 B

888.245.948-91 MOACIR JOSE ALVES SDW0888245948911010180810 Novo Horizonte SP 10/04/2021 V

029.299.828-70 VICENTE JOSE DE BRITO SDW0029299828701203190906 Novo Horizonte SP 12/06/2021 V

Total Categoria: 12

Categoria: Demais agricultores femüiares

CPF Nome Numero DAP Munlciplo UF Validade Enquadramento

002.590.078-11 ADAIL SANCHES DE OLIVEIRA SDW0002590078110905181 (K)6 Novo Horizonte SP 09/05/2021 V

047.204.878-31 ADEMILTON PACHU BARBOSA SDW0047204878310610200212 Potirendaba SP 06/10/2022 V  /
435.476.778-31 AMANDA JANA LOPES SDW0435476778312602190423 Urupês SP 26/05/2021 V  /
973.668.978-68 ÂNGELO DONIZETE JURCA SDW0973668978680901200458 Novo Horizonte SP 09/01/2022 V //
045.603.488-98 ANTONIO CARLOS ZANCHETA SDW00456034889828Ü5180917 itajobi SP 28/05/2021 V 1/
736.863.608-53 ANTONIO HERCULES SALLA SDW0736863608531305200356 Itajobi SP 13/05/2022 V

161.758.038-41
APARECIDA CUSTA MENDES

JURCA
SDW0161758038413001190939 Novo HOTizonte SP 30/04/2021 8

>.223.898-61 CARLOS APARECIDO FERNANDES SDW0032223898612008181027^ Novo Horizonte SP 20/05/2021 V

o. 4.833.268-83 EVANDRO DE MELO CHIOSINI SDW037483326883181218034^ Novo Horizonte SP 18/06/2021 V

070.580.948-02 GERALDO NOVELLI SDW0070580948020402201133 Novo Horizonte SP 04/02/2022 V

735.308.758-72 GUILHERME APARECIDO GREEN SDW0735308758722304191136 Now Haizonte SP 23/04/2021 V

018.602.288-36 IVO BORTOr SDW0018602288361204190414 Nova Aliança SP 12/04/2021 V

115.751.258-54 JOSE APARECIDO FERNANDES SDW0115751258542008180950 Novo Horizonte SP 20/05/2021 V

228.758.458-70 LEANDRO NOVAES GOMES JURCA SDW022875845870041218015© Novo Horizonte SP 04/06/2021 V  ̂

080.705.748-79
ULIANA DE OLIVEIRA CONCEICAO

PINTO
SDW0066064048192507181055 Novo Horizonte SP 25/04/2021 V  /

660.428.368-20 MARIO LOURENGETO SDW0660428368201102200407 Urupês SP 11/02/2022 V

344.176.518-41 MATHEUS DE OLIVEIRA PINTO SDW0344176518412507181119 Novo Horizonte SP 25/04/2021 V

928.051.678-72 ODEBAL BORTOT SDW0928051678721204190442 Novo Horizonte SP 12/04/2021 V

162.175.328-08 ROBERVAL ANTONIO FRANCOSO SDW016217532808040219040d ItápoNs SP 04/05/2021 V

286.369Z48-80
SIRLEI DE FATlMA MAZIERO

ZANERATO
SDW0286369248801406190317 Iteyobi SP 14/06/2021 V  ̂

184.513.488-58 ÜRSULINA MARCOS FERNANDES SDW0184513488581204190305 Novo Horizonte SP 12/04/2021 V

035.501.048-80 VALDECIR DE JESUS CHIOSINI SDW0035501048802709190402 Novo Horizonte SP 27/09/2021 V

308.532.698-74 WESLEY DE JESUS SALLA SDW030853269874090120025t) Itajotx SP 09/01/2022 V

Tot^ Categoria: 23

Total sócios: 35

(*) Esta data de validade da DAP está condicionada a manutenção do número e estrutura do corpo social.

smap14.mcla.gov.br/extraíodap/PesquisarDAP/Vlsualizar?Token=Y3BmPTA4MDk1MTA3MDAwMTcyJm51bWVyt)0RBUD0mdXN1YXJpbz0mY2h... 1/2
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Ministério do Desenvolvimento Agrário
Secretaria de Agricultura Familiar
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar

Lista de Associados com DAP

Ch^e do extrato: 246625

Emitido em: 18/03/2021 às 18:00:02

DAP: SDW0809510700011702200427

CNPJ: 08.095.107/0001-72

Versão DAP: 3.2 Emissão: 17/02/2020 Validaden: 17/02/2022

Razão Social: COOPPESC COOPERATIVA DE PRODUTORES E PESCADORES DE NOVO

HORIZONTE E R

Categoria; Assentado/a pelo PNRA

CPF Nome Numero DAP Mkmicíplo UF Validade Enquadramento

115.750.898-74 AMARIULDO ANTONlO MOURA SDW0115750898740910190250 Novo H<M-izont6 SP 09/10/2021 V

121.599.618-76 ANTONIA DE FATlMA CASStANO SDW0121599618760110190249 Novo Hcwizonte SP 01/10/2021 V

015.541.438-02 APARECIDO ALVES DO AMARAL SDW0015541438021010180752 No\« Horizonte SP 10/04/2021 V

005.483.578-03 APARECIDO CHELI SDW0006483578032612190917 Bebedouro SP 26/12/2021 V

255.704.458^3
DINALDO FORTUNATO DE

CARVALHO
SDW0255704458031204191105 Itajobi SP 12A>4/2021 V

044.798.628-70 ELZA MENDES DE OLIVEIRA SDW0044798628701103190904 Novo Horizonte SP 11/06/2021 V

034.088-83 EVANDRO CARLOS CHELI SDW0181034088832612190902 Bebedouro SP 26/12/2021 V

íQo.278.158-20
HUMBERTO ADRIANO

TRASCASTRO
SOW0263278158201010180859 Novo Horizonte SP 10/04/2021 V

034.502.498-27 IZAIAS APARECIDO DE BRITO SDW0034502498272901200203 Novo Horizonte SP 29/01/2022 V

020.079.638-09 LAZARO DE SILVA SDW0020079638091203190928 Novo Horizonte SP 12/06/2021 B

888.245.948-91 MOACIR JOSE ALVES SDW0888245948911010180810 Novo Horizonte SP 10/04/2021 V

029.299.828-70 VICENTE JOSE DE BRITO SDW0029299828701203190906 Novo Horizonte SP 12/06/2021 V

Total Categoria: 12

CPF Nome Numero DAP Municipio UF Validade EnquMÍram«Át€
002.590.078-11 ADAIL SANCHES DE OLIVEIRA SDW0002590078110905181006 Novo Horizonte SP 09/05/2021 V

047.204.878-31 ADEMILTON PACHU BARBOSA SDW0047204878310610200212 Potirendaba SP 06/10/2022 V

435.476.778-31 AMANDA JANA LOPES SDW0435476778312602190423 Urupês SP 26/05/2021 V

973.668.978-68 ÂNGELO DONIZETE JURCA SDW0973668978680901200458 Novo Horizonte SP 09/01/2022 V

045.603.488-98 ANTONlO CARLOS ZANCHETA SDW0045603488982805180917 It^obi SP 28/05/2021 V

736.863.608-53 ANTONlO HERCULES SALLA SDW0736863608531305200356 Itajobi SP 13/05/2022 V

161.758.038-41
APARECIDA CUSTA MENDES

JURCA
SDW0161758038413001190939 Novo Horizonte SP 30/04/2021 B

ÍJ223.898-61 CARLOS APARECIDO FERNANDES SDW0032223898612008181027 Novo Horizonte SP 20/05/2021 V

i.833.268-83 EVANDRO DE MELO CHIOSINI SDW0374833268831812180345 Now Horizonte SP 18/06/2021 V

070.580.948-02 GERALDO NOVELLI SDW0070580948020402201133 Novo Horizonte SP 04/02/2022 V

735.308.758-72 GUILHERME APARECIDO GREEN SDW073530875B722304191136 Novo Horizonte SP 23/04/2021 V

018.602.288-36 rVO BORTOT SDW0018602288361204190414 Nova ̂ ança SP 12/04/2021 V

115.751.258-54 JOSE APARECIDO FERNANDES SDW0115751258542008180950 Novo Horizonte SP 20/05/2021 V

228.758.458-70 LEANDRO NOVAES GOMES JURCA SDW022875845a700412180156 Novo Horizonte SP 04/06/2021 V

080.705.748-79
ULIANA DE OLIVEIRA CONCEICAO

PINTO
SDW0066064048192507181055 Novo Horizonte SP 25/04/2021 V

660.428.368-20 MARIO LOURENCETO SDW0660428368201102200407 Urupês SP 11/02/2022 V

344.176.518-41 MATHEUS DE OLIVEIRA PINTO SDW0344176518412507181119 Novo Horizonte SP 25/04/2021 V

926.051.678-72 ODEBAL BORTOT SDW0928051678721204190442 Novo Horizonte SP 12/04/2021 V

162.175.328-08 ROBERVAL ANTONlO FRANCOSO SDW0162175328080402190402 Itápdis SP 04/05/2021 V

286.369.248-80
SIRLEI DE FATlMA MAZIERO

2ANERATO
SDVV0286369248B01406190317 ltaj(^ SP 14/06/2021 V

184.513.488-58 URSULINA MARCOS FERNANDES SDW0184513488581204190305 Novo Horizonte SP 12/04/2021 V

035.501.048-80 VALDECIR DE JESUS CHIOSINI SOW0035501048802709190402 Novo Horizonte SP 27/09/2021 V

308.532.698-74 WESLEY DE JESUS SALLA SDW0X8532698740901200250 tt^obl SP 09/01/2022 V

Total Categoria: 23

Total sódos: 35

(*) Esta data de validade da DAP está condicionada a manutenção do número e estrutura do corpo social.

snnap14.mda.gov.br/extratodap/PesquisarOAP/Visuali2ar?Token=Y3BmPTA4MDk1MTA3MDAwfcíTcyJm51bWVyt>ORBüDOíndXN1YXJpbzOmY2h... 1/2
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

Nome: COOPPESC - COOPERATIVA DE PRODUTORES E PESCADORES DE NOVO^

HORIZONTE E REGIÃO

CNPJ: 08.095.107/0001-72

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAÜ) junto á
Procuradoria-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 órgãos e fundos pút>ltcos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas *a' a 'd' do parágrafo único doart. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <ht^://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:26:34 do <^a 08/01/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/07/2021.-^
Código de confa^le da certidão: 1D4A.0623.08A3.FB28
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ y lE: 08.095.107/0001-72

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de Sao
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima
ídentífícada, é certificado que não constam débitos declarados ou apurados
pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento
matriz/filial acima identificado.

W6

Certidão n°

Data e hora da emissão

21030172982-27

18/03/2021 18:03:24

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada á verificação de sua autenticidade no sítio
W¥tfw.pfe.^i»nda.8p.gov.br

Folha 1 de 1



21/03/2021 Consulta Regularidade do Empregador
P  .mH I Folha

CAIXA
CAiXA c.CrQr40M.CA FEDERAL

Certificado de Regularidade
do FGTS-CRF

Inscrição: O8.095.io7/0001-72 ^
Razão SoclaIrcooppESC cooperativa de prod e pescad de nhz e região

Endereço: RUA 1 de setembro loss / centro / novo horizonte / sp / 14960-
000

A Caixa Econômica F=èderal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
1, 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 Serviço - 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:21/03/2021 a 19/04/2021

Certifícação Número: 2021032109403243287375

Informação obtida em 21/03/2021 09:40:34

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

htlps://consulta-crf.caixa.govl)r/consunacrf/pa9es/c(wtsiMaEmpregador.j^ 1/1



Sistema Estadual de Vigilância Sanitária
Prefeitura Municipal de NOVO HORIZONTE

LICENÇA SANITARIA - VIGILÂNCIA SANITARIA

N® CEVS: 353350201-463-000025-1-8 DATA DE VALIDADE: 10/02/2022

N® PROCESSO:

N® PROTOCOLO;

SUBGRUPO;

AGRUPAMENTO:

ATIVIDADE ECONÔMICA-CNAE:

OBJETO LICENCIADO:

DETALHE:

104/2021 Data do Protocolo: 10/02/2021

DISTRIBUIDORA/IMPORTADORA

COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS

4633-6/01 COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS, VERDURAS, RAÍZES, TUBÉRCULOS,
HORTALIÇAS E LEGUMES FRESCOS

ESTABELECIMENTO

Ao SOCIAL:

NOME FANTASIA:

CNPJ/CPF:

LOGRADOURO:

COMPLEMENTO:

BAIRRO:

MUNICÍPIO:

CEP:

PÁGINA DA WEB:

COOPPESC COOPERATIVA DE PRODUTORES E

PESCADORES DE NOVO HORIZONTE E REGIÃO

COOPPESC

08.095.107/0001-72

Sitio SITIO NASCENTE DA PONTE ALTA

ponte alta

NOVO HORIZONTE

14960-000

CNPJ ALBERGANTE:

NUMERO: s/n

RESPONSÁVEL LEGAL: AMMIILDO ANTONIO MOURA

CPF:11575089874

N® INSCR. CONSELHO PROF:

UF: SP

CONSELHO REGIONAL; N/A

UF:

o(A) AUTORIDADE SANITÁRIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE NOVO HORIZONTE
CONCEDE A PRESENTE LICENÇA DE FUNCIONAMENTO, SENDO QUE SEU (S) RESPOKSÁVEL(IS) ASSUME (M) CONHECER A LEGISLAÇÃO
SANITÁRIA VIGENTE E CUMPRI-LA INTEGRALMENTE, INCLUSIVE EM SUAS FUTURAS ATUALIZAÇÕES, OBSERVANDO AS BOAS PRÁTICAS
REFERENTES ÁS ATIVIDADES E 00 SERVIÇOS PRESTADO, RESPONDENDO CIVIL E CRIMINALMENTE PELO NÃO COMPRIMENTO DE TAIS
EXIGÊNCIAS, FICANDO. INCLUSIVE. SUJEITO (S) AO CANCELAMENTO DESTE E>OCUMENTO.

UMEM AINDA INTEIRA RESPONSABILIDADE PEIA VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES AQUI PRESTADAS PARA O EXERCÍCIO DAS
VIDADES RELACIONADAS E DECLARAM ESTAR CIENTES DA OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ESCLARECIMENTOS E OBSERVAR AS EXIGÊNCIAS

LEGAIS QUE VIEREM A SER DETERMINADAS PELO ÓRGÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMPETENTE, EM QUALQUER TEMPO, HA FORMA
PREVISTA NO ARTIGO 95 DA LEI ESTADUAL 10.083 DE 23 DE SETEMBRO DE 1998.

NOVO HORIZONTE 10/02/2021

LOCAL DATA DE DEFERIMENTO

Codigo de Validação: 1613402033470

A dutenticidade deste documento deverá ser confirmada na página do Sistema de Informação em Vigilância
Sanitária, no endereço: https://sivisa.saúde.sp.gov.br/sivisa/cidadao/



POLÍOA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

CORPO DE BOMBEIROS

CERÍIRC^O DE UCENÇÂ DO CORPO DE BOMBEIROS

aCB N° 376940
O CORPO DE BOMBEIROS EXPEDE O PRESEí^ CERTIFICADO DE UCENÇA, POR MEIO DO SISTEMA ELETRÔNICO VIA FÁQL

BOMBEIROS, PARA A EDIFICAÇÃO OU ÁREA DE RISCO ABAIXO, NOS TERMOS DO REGULAMENTO DE SEGURANÇA CONTRA

INCêNOtO DO ESTADO DE SÃO PAULO.

Projeto MS 133705/3533502/2018

Endereço: SIT NASCENTE DA PONTE ALTA 00

Complem&)to: BairrorPONTE ALTA

Muniapio: NOVO HORIZONTE

Ocui»çâo; INDÚSTRIA - LOCAIS ONDE AS ATIVIDADES EXERQDAS E OS MATERIAIS UT1UZAD0S APRESENTAM MÉDIO POTENCIAL DE
INCÊNDIO. LOCAIS COM A CARGA DE INCÊNDIO ENTRE 300 MJ/M' E 1.200 MJ/M^
Proprietário: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMIUAR DE NOVO HORIZONTE
Responsável pelo Uso: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES DA AGRICULTURA FAMIUAR DE NOVO HORIZONTE
Responsável Técnico: LUCILENE FILADELFO DE ANDRADE MARTINS

CREA/CAU: 5064040918 ART/RRT: 280272301S0S63297
Área Total {m^: 600,00 Área Aprovada (in^):500,00
N® de Pavimerrtos: 1

Validade: 25/07/2021

OBSERVAÇÕES:
l.Para as edificações de baixo potendal de risco, nos termos da IT n® 42/2014, expede-se o presente Certificado de Licença, que
substituí o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para todos os fins.
2.Os dados do presente Certificado de Licença foram fornecidos pelos responsáveis acima, que apresentaram ao Corpo de
Bombeiros a documentação obrigatória nos termos da IT n® 42/2014.
3.A alteração de qualquer dado, tais como endereço, área e ocupação, implica na perda da validade do presente Certificado de
Licença e obriga o proprietário ou responsável peio uso a renovar a solicitação.
4.A0S responsáveis compete, antes da ocupação da edificação, dimensionar e instalar as medidas de 5egurança contra Incêndio
nos termos do Regulamento de Segurança corrtra Incêndio do Estado de São Paulo.
5.Q Corpo de Bombeiros pode, a qualquer tempo, proceder a verificação das informações e das declarações prestadas pelos
responsáNreis, índusive por meio de vistorias à edtfir^ção e de solicitação de documentos adídonais.
6.0 Corpo de Bombeiros pode cassar o presente Certificado de Licença, sem prejuízo das responsabilidades civis e criminais,
sempre que constatar situação de risco iminente a vida, ao meio ambiente ou ao patrimônio, ou ainda, no caso de reínddência
Infracional, de fraude, de resistência ou de embaraço à fiscalização.
7.Proibida a utilização de botijão de GLP de 13kg no interior da edificação.

NOTAS: 1) O dCB deve ser afixado na enüada prindpal da edificação, em local visível ao púUico. 2) Con^iete ao {xr^Nietario ou respof^vei pdo

uso da edificação a responsabilidade de renovar o CLCB e de manter as medidas de segurança contra incêndio em condições de utilização,

providenciando 3 sua adequada manutenção, sob pena de cassação do CLCB. independente das responsabilidades dvis e oirrunais.

Novo Horizemie. 25 de Julho de 2018

Docunisánío cmitlcíG BiStronicsrGüiits pslc SíGtsrns vis rdcií ?srs venitcsr sus

.íiuíenüddatíe sc^ssse s página dc Corpc de Bcrsibsiros yAVA'.corpcdsbombsiros.sp.gov.br, ou

üti.ífzs o apilGstivo para dispcsiírjos móveis "Bcmbsiros SP".
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3* ALTERAÇÃO DO ÊSTATOTC^,
COOPPESC - COOPERATIVA DE: FKMJDTORBS E PESCADORES DENOV^f

HORIZCãn» E RE6XÃO

CAÇITÜLO I -
DA DENOMINAÇÃD, SEDE/ FORO: T>BAZO DE DURAÇÃO, AREA DE ATt3AÇÃO

" - E ÀSÍO-social/

1 - A COOPPESC - COOPERATIVA DE PRODUTORES E PESCADORES
DE NOVO HORIZONTE E REGIÃO, constituída em 03 de maio de 2006,
rege-se pelos valores e princípios do Cooperativismo, pelas
disposições legais, pelas diretrizes da autogestào e por este
estatuto, tendo:

a)Sede administrativa no Sitio Nascente da Ponte Alta, s/n,
bairro Ponte Alta, Estrada Vicinal Salatiel da Costa Pereira
km 5, município de Novo Horizonte, Estado de São Paulo, foro
jurídico na Comarca de Novo Horizonte/SP.
to) A área de sua atuação, para fins de admissão de cooperados,
o município de Novo Horizonte/SP e Região.
c)Prazo e duração indeterminado e ano social compreendido no
período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano.

CAPITULO II

DOS OBJETIVOS

^  ̂ cooperativa objetiva congregar os pequenos
agricultores e pescadores, em especial os produtores de
alimentos de sua área de atuação, realizando o interesse
econômico dos mesmos através das seguintes atividades:

a)Receber, transportar, classificar, padronizar, armazenar,
beneficiar, industrializar, fabricar alimentos vegetais
minimamente processados e ou fracionados, comercializar a
produção de seus cooperados, registrando suas marcas, se for o
caso, podendo no processo promover unidades próprias para tal
finalidades;
b)adquirir e repassar aos cooperados bens de produção e
insumos necessários ao desenvolvimento de suas atividades;
c)Prestar assistência tecnológica ao quadro social, em
estreita colaboração com os órgãos públicos atuante no setor;
d)Promover, com recursos próprios ou convênios, a capacitação
cooperativista e profissional do quadro social, funcional
técnico, executivo e diretivo da cooperativa;
e)Prestar outros serviços relacionados com a atividade
econômica da cooperativa, tais como prestação de serviços no
licenciamento de áreas, . plantio diversos, implantação de
tanques redes, engorda dos peixes, colheita e transporte^até
as unidade industrial, .a.

Sm®®!®®

istntieici® ^
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3® ALTEIU^ÇaQ DO ESTATUTO SOCIAZ.
CXX>PPESC - roOPERATIVA I^rrâÒDOTORES E PESCftDORES DE HOTO

H0Rl20>JTfe E REGIÃO

f)Adquirir no mercado, i-nterno ^u externo, na medida em que o
interesse social o - acònsèlhair, .yêiieros e artigos de uso
doméstico ou pessoal-para fôrneeinrê-ntb aos seus cooperados;
g)Produzir ração e alevinos selecionados, para fornecimento
aos seus cooperados, e, fomentar o desenvolvimento tecnológico
da produção e/ou beneficiamento de insumos e subprodutos
derivados de transformação da matéria prima, com recursos
próprios ou convênios;

§1®- A cooperativa poderá, quando houver capacidade ociosa,
operar com terceiros até o limite de 30% (trinta por cento) ,
ou 100% (cem por cento) do maior montante das transações
realizadas nos 3 (três) últimos exercícios.

§2®-A cooperativa poderá filiar-se a outras cooperativas
congêneres, quando for do interesse do quadro social.

§3®-A cooperativa realizará suas atividades em finalidade
lucrativa própria e sem discriminação política, religiosa,
racial e social.

CAPITULO III

DOS COOPERADOS

SEÇÃO I
AmiSSÃO, DEVEBES, DIREITOS E RESPONSABILIDADES.

3 - Poderá associar-se a cooperativa, salvo se houver
impossibilidade técnica de prestação de serviços, qualquer
pessoa física que se dedique a atividade objeto da entidade,
por conta própria, em imóvel de sua propriedade ou ocupado por
Processo legitimo, dentro da área de atuação da cooperativa,
podendo dispor livremente de si e de seus bens, sem prejudicar
os interesses da cooperativa, nem colidir com os mesmos.
§ Único - O número de cooperado não terá limite quanto ao
máximo, mas nao poderá ser inferior a 20 (vinte), pessoas
físicas.

Art. 4 - Para associar-se, o interessado preencherá a Ficha de
Matrícula, com assinatura dele e de mais duas testemunhas, bem
como a declaração de que optou livremente por associar-se,
conforme normas constantes do Regimento Interno.

§1®- A subscrição das quotas-partes de Capital Social e a
assinatura do livro de matrícula complementam a
na cooperativa. ^

^  m
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3* ALTERAÇÃO.TO ESTA!roTO
CÕOPPESC - TOQgERATIVA ^ODOTORES E PESCADORES DE NOVO

HORIZC^TTE B REGIÃO

§2°- O Conselho de.--Aur4Ír)àstXaçãô. .analisará a proposta de
admissão e, se for.- cr c^so, : a.-deferirá, devendo então o
interessado subscrever "quotas""parfes* do capital, nos termos
deste estatuto.

Art. 5 - Poderão ingressar na cooperativa, excepcionalmente,
pessoas jurídicas que satisfaçam as condições estabelecidas
neste capitulo.

§1®- A representação da pessoa jurídica junto a cooperativa se
fará por meio de pessoa natural especialmente designada,
mediante instrumento especifico que, nos casos em que houver
mais de um representante, identificará os poderes de cada um.

Art. 6 - Cumprido o que dispõe o art. 4®, o associado adquire
todos os direitos e assume todos os deveres decorrentes da
lei, deste estatuto, do código de ética, se houver, e das
deliberações tomadas pela cooperativa.

Art. 7 - São direitos dos associados:

a)Participar das Assembléias Gerais, discutindo e votando os
assuntos que nelas forem tratados;
b)Propor ao Conselho de Administração, ao Conselho Fiscal ou
as Assembléias gerais, medidas de interesse da cooperativa;
c)Solicitar sua demissão quando lhe convier;
d)Solicitar informações sobre seus débitos e créditos;
e)Solicitar informações sobre atividades da cooperativa e, a
partir da data de publicação do edital de convocação da
Assembléia Geral Ordinária, consultar os livros e peças do
Balanço Geral, que deve estar à disposição dos associados na
sede da cooperativa;
f)Votar e ser votado para os cargos sociais, respeitando as
disposições estatutárias.

§1®- A fim de serem apreciadas pela Assembléia Geral, as
propostas dos cooperados, referidas no item ^^b" deste artigo,
deverão ser apresentadas ao Conselho de Administração com
antecedência minima de um mês a contar do respectivo edital de
convocação.

§2°- As propostas subscritas por, pelo menos, 1/5 (um quinto)
dos cooperados, serão obrigatoriamente levadas pelo Conselho
de Administração a Assembléia Geral e, não o sendo, poderão
ser apresentadas diretamente pelos cooperados proponentes.

Art. 8 - São deveres dos associados:

r Anu EVtS
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HQRizgàms b região

a) Subscrever e integra:b:izar-,a.5 quQta^ partes do capital nos
termos deste estatuto-"e;'contribuir-"còm as taxas de serviços e
encargos operacionais'de forsm^i-stkfcei-ecidos;
b) Cumprir com as disposições da Lei, do estatuto e, se houver
do codigo de ética, bem como respeitar as resoluções tomadas
pelo Conselho de Administrativo e as deliberações das
Assembléias Gerais;
c)Satisfazer pontualmente seus compromissos com a cooperativa,
dentre^ os quais o de participar ativamente de sua vida
societária e empresarial;
d)Realizar com a cooperativa as operações econômicas que
constituam sua finalidade;
e)Prestar a cooperativa informações relacionadas com as
atividades que lhe facultaram se associar;
f)Cobrir as perdas do exercício, quando houver,
proporcionalmente às operações que realizou 'com a
cooperativa, se o Fundo de Reserva não for suficiente para
cobri-las; ^
g)Levar ao conhecimento do Conselho de Ética, se houver, ou ao
Conselho de Administração e/ou Conselho Fiscal a existência de
qualquer irregularidade que atente contra a Lei,o estatuto e,
se houver do código de ética;
h)Zelar pelo patrimônio material e moral da cooperativa.

Art. 9 - 0 associado responde subsidiariamente pelos
compromissos da cooperativa até o valor do Capital por este
subscrito e o montante das perdas que lhe couber.

Art. 10 - As obrigações dos cooperados falecidos, contraídas
com a cooperativa, e as oriundas de sua responsabilidade como
associado em face de terceiros, passam aos herdeiros,
prescrevendo, porém, após um ano do dia da abertura da
sucessão.

§ Dnico Os herdeiros do associado falecido têm como direito
ao Capital integralizado e demais créditos pertencentes ao ^Me
cujus", assegurando-sê-lhes o direito de ingresso na
cooperativa.

SEÇÃO II
DEMISSÃO, ELIMIHAÇÃO E EXCLUSÃO.

tot. 11 - A demissão do associado dar-se-á a seu pedido
formalmente dirigido ao " Conselho de Administração dá
cooperativa, e não poderá ser negado.

§ Ónico - A responsabilidade do associado como tal, pelos
compromissos com a sociedade em face de terceiros, perdura

4
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para os demitidos, .eliminaxlos: oir_ excluídos, até que sejam
aprovadas as contas de*exerçiciõ em-"que se deu o desligamento.
Art.l2 - A eliminação do associado, que será realizada em
virtude de inflação de lei, do código de ética ou deste
estatuto, será feita pelo Conselho de Administração, após duas
advertências por escrito ou, se houver código de ética,
conforme regimento interno do Conselho de Ética dá
cooperativa.

§1®- O conselho de Administração poderá eliminar o associado
que:

a) Manter qualquer atividade que conflite com os objetivos
sociais da cooperativa;
b) Deixar de cumprir as obrigações por ele contratadas na
cooperativa;c) Deixar de realizar, com a cooperativa, as operações que
constituem seu objetivo social;

§2®- Cópia autêntica da decisão será remetida ao associado,
em, até, 30 (trinta) dias da data da decisão, por processo que
comprove as datas da remessa e do recebimento.

§3"- o associado poderá, dentro do prazo de 30 (trinta) dias,
a  contar da data do recebimento da notificação, interpor
recurso, que terá efeito suspensivo até a primeira Assembléia
(Seral, caso o Regimento do Conselho de Ética não definir
outros procedimentos.

Art. 13 - A exclusão do associado será feita:
a)Por dissolução da pessoa jurídica;
b)Por morte da pessoa física;
o)Por incapacidade civil não suprida;

■d)Por deixar de atender os requisitos estatutários de ingresso
ou permanência na cooperativa.

Art. 14 - O ato de exclusão do associado, nos termos dos
incisos " c" e "d" do artigo anterior será efetivado por
decisão do Conselho de Administração, mediante termo firmado
pelo Presidente no documento de matricula, com os motivos que
dete^nar^ a remessa de comunicação ao interessado, no prazo

e  (trinta) dias, por processo que comprove as datas de
remessa e recebimento.

Art 15 - Em qualquer caso de demissão, eliminação ou
exclusão, o associado só terá direito a restituição do capital

sssEisla (Y ■ -4^
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3* S^TERAÇ^ DO ESTKTOTO SOCZAZ.
COOPPESC - COQPERATrVA Pa:EB^ÜTORES E PKSraTVWP^<^ pE NOVO

HaRIZ€»KS S REGIÃO

que integralizou deviciaiaente',cc3:ri.çiclc, das sobras e de outros
créditos que lhe tive.^èm :sadô regi^rado, não lhe cabendo
nenhum outro direito.""' '

§ 1®- A restituição de que trata este artigo somente poderá
ser exigido depois de aprovado, pela Assembléia Geral, o
Balanço do exercício em que o associado tenha sido desligado
da cooperativa.

§ 2®- O Conselho de Administração poderá determinar que a
restituição desse capital seja feita em até 10 (dez) parcelas,
a partir do exercido financeiro que se seguir ao em que se
deu o desligamento.
§ 3®- No caso de morte do associado, a restituição de que
trata o parágrafo anterior será efetuada aos herdeiros legais
em uma só parcela, mediante a apresentação do respectivo
formal de partilhas ou alvará judicial.
§4®- Ocorrendo demissões, eliminações ■ ou exclusões de
cooperados em numero tal que as restituições das importâncias
referidas neste artigo possam ameaçar a estabilidade
econômico-financeira da cooperativa, esta poderá restitui-las
mediante critérios que resguardem sua estabilidade.
§ 5® - Quando a devolução do capital ocorrer de forma
parcelada deverá manter o mesmo valor de integralizaçâo a
partir da Assembléia Geral Ordinária que aprovar o Balanço.
§  6®- No caso de readmissão de associado, o associado
integralizará a vista e atualizado o capital correspondente ao
valor atualizado da cooperativa por ocasião do seu
desligamento.

■Art. 16 — Os atos de demissão, eliminação ou exclusão
acarretam o vencimento e pronta exigibilidade das dividas do
associado na cooperativa, sobre cuja liquidação caberá ao
Conselho de Administração decidir.

17 - Os deveres de cooperados eliminados ou excluídos
perduram até a data da Assembléia Geral que aprovar o Balanço
de contas do exercido em que ocorreu o desligamento.

CAPITOIiO IV
DA ORGANIZAÇÃO DO QDADRO SOCIAL

Art. 18-0 Conselho de Administração definirá, através do
Regimento Interno e aprovado em assembléia Geral, a forma de
organização do seu ouadro social.
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19 - Os repxes^at^ntQ? çfq .-quadro social junto a
adininistraçào da coopera eiva ̂ tèrâo.-" èntre outras, as seguintes
funções:

a)Servir de elo de ligação entre a administração e o quadro
social;

b)Explicar aos cooperados o funcionamento da cooperativa;
c)Esclarecer aos cooperados sobre seus deveres e direitos
junto a cooperativa.

CAPITULO V

DO CAPITAL

Art. 20-0 Capital será representado por quotas partes, sem
limite quanto ao valor máximo e podendo variar conforme o
número de quotas partes subscritas, mas não podçrá ser
inferior a R$ 6.000,00 (Seis mil reais).

§ 1°- O Capital é subdividido em quotas partes no valor de R$
1,00 (üm real) cada, sendo que cada associado subscreve 300
(Trezentas) quotas partes.

§ 2®- A quota parte é indivisível, intransferível a não
cooperados, não podendo ser negociado de modo algum, nem data
em garantia, e sua subscrição, integralização, transferência
ou restituição será sempre escriturada no livro de matrícula.

§ 3®- A transferência de quotas partes entre cooperados, total
ou parcial, será escriturada no livro de matrícula, mediante
termo que conterá as assinaturas do cedente, do cessionário e
do Presidente da cooperativa.

S 4®- Para efeito de integralização de cotas partes ou aumento
do Capital Social, poderá a cooperativa receber bens,
avaliados previamente e após homologação da Assembléia Geral.

§ 5®- A cooperativa distribuirá juros de até 12% (Doze por
cento) ao ano, que são contados sobre a parte integralizada do
capital, se houver sobras.

§ 6®- Nos ajustes periódicos de contas com os cooperados, a
cooperativa pode incluir parcelas destinadas à integralização
de quotas partes do capital..

Art. 21-0 número de quotas partes do capital social a ser
subscri^ pelo associado, por ocasião de sua admissão, será
variável^ de acordo com sua produção conprometida

na
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cooperativa, não podendc-^er,inferior-a 10 (Dez) quotas partes
ou superior a 1/3 (üin-'cerço> do-tota"l-s^ubscrito.

§ 1®- O critério de proporcionalidade entre a produção e a
subscrição de quotas partes, referido neste artigo, bem como
as formas e os prazos para sua integralização, serão
estabelecidas pela Assembléia Geral, com base em proposição do
Conselho de Administração que, entre outros, considere:

a)Os planos de expansão da cooperativa;
b)As características dos serviços a serem implantados;
c)A necessidade de capital para imobilizaçâo e giro.

§  2®- Eventuais alterações na capacidade de produção do
associado, posteriores à sua admissão, obrigarão ao reajuste
de sua subscrição, respeitados os limites estabelecido no
capitulo deste artigo.

CAPÍTDLO VI
DA ASSEMBLIA GERAL

SEÇÃO I
DEFXZTIÇÃO E FONCICaiAUENTO

Art. 22 - A Assembléia Geral dos cooperados, ordinária ou
Extraordinária, é o órgão supremo da cooperativa, cabendo-lhe
toda e qualquer decisão de interesse da entidade. Suas
deliberações vinculam a todos, ainda que ausentes ou
discordantes,

Art. 23 - A Assembléia Geral será habitualmente convocada e
dirigida pelo Presidente.

§ 1°- Poderá também ser convocada pelo Conselho Fiscal, se
ocorrerem motivos graves e urgentes ou, ainda após solicitação
não atendida,por 1/5 (um quinto) dos cooperados em pleno gozo
de seus direitos sociais.

S 2®- Não poderá votar na Assembléia o associado que tenha
sido admitido após a sua convocação.

Art. 24 - Em qualquer das hipóteses referidas no artigo
anterior, as assembléias Gerais serão convocadas com
antecedência mínima de 10 .(Dez) dias, com horário definidos
para as três convocações, sendo de uma hora o
elas.
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Art. 25-0 quorum para- instalação da Assembléia Geral é o

seguinte: :
a) 2/3 (Dois terços) *-^o - número:de--c6operados em condições de
votar, em primeira convocação;

b)Metade mais um dos cooperados, em segunda convocação;
c)Mínimo de 10 (dez) cooperados, em terceira convocação.

S 1®- Para efeito de verificação do quorum de que trata este
artigo, o número de cooperados presentes, em cada convocação,
será contado por suas assinaturas, seguidas do respectivo
número de matrículas, apostas no Livro de Presença.

§  2®- Constatada a existência de quórum no horário
estabelecido no edital de convocação, o Presidente instalará a
Assembléia e, tendo encerrado o Livro de Presença mediante
termo que contenha a declaração do número de cooperados
presentes, da hora do encerramento e da convocação
correspondente, fará transcrever estes dados para a respectiva
ata.

Art, 26 - Não havendo quórum para instalação da Assembléia
geral, será feita nova convocação, com antecedência mínima de
10 (dez) dias.
§ üxxico- Se ainda assim não houver quórum para a sua
instalação, será admitida a intenção de dissolver a
cooperativa, fato que deverá ser comunicado a respectiva
OCESP.

Art, 27 - Nos editais de convocação das Assembléias Gerais
deverão constar:

a) A denominação da cooperativa e o número do Cadastro Nacional
de Pessoas Juridicas-CNPJ, seguido da expressão: Convocação da
Assembléia Geral, Ordinária ou Extraordinária, conforme o
caso;

b)0 dia e a hora da reunião, em cada convocação, assim como o
local de sua realização,© qual, salvo motivo justificado, será
o da sede social;

c)A seqüência ordinal das convocações;
d) A ordem do dia dos trabalhos, com as devidas especificações;
e)0 número de cooperados existentes na data de sua expedição
para efeito de cálculo do quórum de instalação;
f)Data e assinatura do responsável pela convocação.

§ 1°- No caso da convocação ser feita por cooperados, o edital
será assinado por, no minimo, por 4 (quatro) signatários do
docuip^nto que o solicitou.
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§ 2"- Os editais de- convc^açao divulgados através de
pi^licaçào em jornal de circulaç5o regional, envio de

para os cooperados e afixado na sede na cooperativa
e  nas dependências comumente mais freqüentadas pelos
associados.

Art. 28 - E da competência das Assembléias Gerais, Ordinária
ou Extraordinária a destituição dos membros do Conselho de
Administração ou do Conselho Fiscal.

^  "" Ocorrendo a destituição que possa comprometer a
regularidade da administração ou fiscalização da cooperativa,
poderá a Assembléia Geral designar Administradores e
Conselheiros Fiscais provisórios, até a posse dos novos, cuja
eleição se realizará no prazo máximo de 30 {Trinta) dias.

*

^ O® trabalhos das Assembléias Gerais serão dirigidos
pelo Presidente, auxiliado por um secretário '^ad hoc", sendo
também convidados os ocupantes de cargos sociais a participar
da mesa.

§  1°- Na ausência do Secretario e do seu substituto, o
Presidente convidará outro associado para secretariar os
trabalhos e lavrar a respectiva ata;

§ 2 — Quando a Assembléia Geral não tiver sido convocada pelo
Presidente, os trabalhos serão dirigidos por um associado,
escolhido na ocasião, e secretariado por outro, convidado por
aquele, conçondo a mesa dos trabalhos os principais
interessados na sua convocação.

Art. 30 - Os ocupantes de cargos sociais, como quaisquer
outros cooperados, não poderão votar nas decisões sobre
assuntos que a eles se refiram direta ou indiretamente, entre
os quais os de prestação de contas, mas não ficarão privados
de tomar parte nos respectivos debates.

Art. 31 - Nas Assembléias Gerais em que forem discutidos os
balanços das contas, o Presidente da cooperativa, logo após a
leitura do relatório do Conselho de Administração, as peças
contábeis e o parecer do Conselho Fiscal, solicitarão ao
plenário que indique um associado para coordenar os debates e
a votação da matéria.

§ io_ Transmitida à direção dos trabalhos, o Presidente e
demais_conselheiros de administração e fiscal, deixarão a

10
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mesa permanecendo no reci-nto, a disposição da Assembléia

«  esclarecimentos qae Itreç forem solicitados-& 2 - O coordenador -indicado -êscca-hèrâ, entre os cooperados
™ secretário «ad hoc" para auxiliá-lo na redação das decisões
serem incluídas na ata pelo Secretario da Assembléia Geral.

Art. 32 - As deliberações das Assembléias Gerais somente
poderão versar sobre assuntos constantes do edital de
convocação e os que com eles tiverem imediata relação.

S 1°- Os assuntos que não constarem expressamente do edital de
convocação e os que não satisfizerem as limitações deste
artigo, somente poderá ser discutido após esgotada a Ordem do

votação, se a matéria for considerada
objeto de decisão, será obrigatoriamente assunto para nova
Assembléia Geral.

§ 2°- Para votação de qualquer assunto na Assembléia devem-se
averiguar os votos a favor, depois os votos contra e por fim
as abstenções- Caso o número de abstenções seja superior a 50%
dos presentes, o assunto deve ser melhor esclarecido antes de
submete Io a nova votação ou ser retirado da pauta, quando não
íor do interesse do quadro social.

Art. 33 - O que ocorrer na Assembléia Geral deverá constar de
ata circunstanciada, lavrada no livro próprio, aprovada e
assinada ao final dos trabalhos pelos administradores e
riscais presentes, por uma comissão de 10 (Dez) cooperados
designados pela Assembléia Geral.

Art. 34 - As deliberações nas Assembléias Gerais serão tcmiadas
por maioria de votos dos cooperados presentes com direito a
votar, tendo cada associado direito a 1 (um) só voto, qualquer
que seja o número de suas quotas partes.

^  a votação será descoberta, mas a AssembléiaGeral poderá optar pelo voto secreto.

§ 2°- Caso o voto seja a descoberta, deve-se averiguar os
votos a favor, os votos contra e as abstenções.

^  em 4 (Quatro) anos as ações para anular as
•  ■, ' ^eral viciadas de erro, dolo,

estaf^i-n ou tomadas com violação de lei ou detiSySdo "."toa:,'"'"
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SEÇÃO II
fiSSS^lÁijk GXRfÁ OBDINARIA

Art. 36 - A as^inb:ieia-'G^raI:..Cj::<iinária, que se realizarão

obrigatoriamente uma vez por ano, no decorrer dos 3 (três)

primeiros meses após o termino do exercício social, deliberará
sobre os seguintes assuntos, que deverão constar da Ordem do
Dia:

a)Resultado das pré-assembleias (reuniões preparatórias);
b) Prestação de Contas dos órgãos da Administração,
acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal compreendendo:

1.Relatório da Gestão;

II)Balanço Geral;

III)Demonstrativo da sobras apuradas, ou das perdas, e Parecer
do Conselho Fiscal;

IV)Plano de atividade da cooperativa para o exercício
seguinte.

c)Destinação das sobras apuradas ou o rateio das perdas,
deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para o fundos
obrigatórios;
d)Criação de novos Conselhos, como o Conselho de Ética,
definindo-lhe as funções para melhorar o funcionamento da
cooperativa;
e) Eleição e posse dos ccxnponentes do Conselho de
Administração, do Conselho Fiscal e de outros Conselhos,
quando for o caso;

f)Fixação dos honorários, gratificações e da cédula de
presença para os componentes do Conselho e Administração e do
Conselho Fiscal;

g)Quaisquer assunto de interesse social, excluídos os
enumerados no artigo 38 deste estatuto.

§ 1®- Os membros dos órgãos de administração e fiscalização
não poderão participar da votação das matérias referidas nos
itens "b" e ^"f" deste artigo.

§ 2®- A aprovação do relatório, balanço e contas dos órgãos de
administração não desonera seus componentes de
responsabilidade por erro, dolo, fraude ou simulação, bem como
infração da lei ou deste estatuto.

SEÇÃO III
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA



iffliTUiÇiS
tsU fsaásxm » «tsaM, és íe

slemem és im SuCskMSZ?^

3® ALTERAÇÃO DO ESTATOTO SOCtAL ^
COOPPKSC - COOPERATIVA D^ PRCH3UTORES E PESCADORES DE NOVO

H(^XEC2iTE E REGIÃO

Art. 37 - A Assemb.]-eia GeraJ Extraordinária realizar-se-á

sempre que necessário,; : ppdeivdo: : deliberar sobre qualquer
assunto de interesse da*-coõpeíati'vá, desde que mencionado no
edital de convocação.

Art. 38 - É da competência exclusiva da Assembléia Geral
Extraordinária deliberar sobre os seguintes assuntos:
a)Reforma do estatuto;

b)Fusão, incorporação ou desmembramento;
c)Mudança de objetivo da sociedade;
d)Dissolução voluntária e nomeação de liquidantes;
e)Contas do liquidante.

§ Dnico- São necessários votos de 2/3 (dois terços) dos
cooperados presentes para tornar validas as deliberações de
que trata este artigo.

CAPXrULO VII

DA ADMINISTRAÇÃO

SEÇÃO I
CXEISELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 39 - A cooperativa será administrada por um Conselho de

Administração, composto por 10 (Dez) membros, todos associados
no gozo de seus direitos sociais, eleitos pela Assembléia
Gerai, com um titulo de Diretoria-Executiva e membros vogais,
para um mandato de 3 (três) anos, sendo obrigatória, ao
termino de cada mandato, a renovação de, no mínimo 1/3 (üm
terço) de seus componentes.

Art. 40 - A conç)osiçâo do Conselho de Administração
constituído pela Diretoria Executiva e por membros vogais será
assim organizada:

a)Diretoria Executiva con^osta por:

I- Presidente;

II- Vice Presidente;

III-Diretor Secretário;
IV- Diretor Tesoureiro.

b)6 (seis) conselheiros vogais.

Art. 41 - Não podem fazer parte do Conselho de Administração,
além dgs inelegíveis enumerados no artigo 59® deste estatuto,
os parentes entre si até 2° (segundo) grau, em linha reta ou

V
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colateral, nem os-,q\te tenh^ exercido, nos últimos 6 (seis)
meses, cargo publicb-eletiva:. :

§ 1*^- Nos impedimentos por prazo inferiores a 90 (noventa)
dias de um dos diretores, o Conselho de Administração indicará
o substituto escolhido entre seus membros.
S 2°- Se o número de membros do Conselho de Administração
ficar reduzido a menos da metade de seus membros deverá ser
convocada Assembléia Geral para o preenchimento das vagas.

Art. 42 - O Conselho de Administração rege—se pelas seguintes
normas:

a)Reúne-se ordinariamente um vez por mês e extraordinariamente
sempre que necessário, por convocação do Presidente, da
maioria do próprio Conselho, ou, ainda, por solicitação do
Conselho Fiscal;
b)Delibera validamente com a presença da maioria de seus
membros, proibida a representação, sendo as decisões tomadas
pela maioria simples de votos dos presentes, reservado ao
Presidente o voto de desempate. A reunião do Conselho de
Administração se instalará coro a presença mínima de 5 (Cinco)
Conselheiros, sendo que destes, 2 (Dois) deverão ser Diretores
Executivos.
c)As deliberações serão consignadas em atas circunstanciadas
lavradas em livro próprio,lidas, aprovadas e assinadas no fim
dos trabalhos pelos membros do Conselho presentes.

§ Único - Perderá automaticamente o cargo, o membro do
Conselho Administrativo quem, sem justificativa, faltar a 3
(três) reuniões ordinárias consecutivas ou a 6 (seis) reuniões
durante o ano.

Art, 43 - Cabe ao Conselho de Administração, dentro dos
limites da lei e deste estatuto, as seguintes atribuições:

a)Propor a Assembléia Geral as políticas e metas para
orientação geral das atividades da cooperativa, apresentando
programas de trabalho e orçamento, além de sugerir as medidas
e serem tomadas;
b)Avaliar e providenciar o montante dos recursos financeiros e
dos meios necessários ao atendimento das operações e serviços;
c)Estimar previamente a rentabilidade das operações e
serviços, bem como a sua viabilidade;
d)Estabelecer as normas para o funcionamento da cooperativa;
e)^aborar, juntamente com lideranças do quadro social,
regimento interno para organiz^áo do quadro social;

L
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f) Estabelecer sansões; ou penalidades a serem aplicadas ̂ os i Á
casos de violação, pti abaso cometidos contra disposições de
lei, deste estatHto.- oü-'d^5 Vegr^s de relacionamento com a
entidade de venham a ser estabelecidas;

g) Deliberar sobre a admissão, eliminação e exclusão de
cooperados;
h)Deliberar sobre a convocação da Assembléia Geral e
estabelecer sua Ordem do Dia, considerando as propostas dos
cooperados nos termos dos parágrafos 1° e 2® do artigo 7®;
i)Fixar as normas disciplinares;
3)Julgar os recursos formulados pelos empregados contra
decisões disciplinares;
k)Avaliar a conveniência e fixar o limite de fiança ou seguro
de fidelidade para os empregados que manipulam dinheiro ou
valores da cooperativa;
1)Fixar as despesas de administração em orçamento anual que
indique a fonte dos recursos para a sua cobertura;
m)Contratar, quando se fizer necessário, um serviço
independente de auditoria, conforme disposto no artigo 112, de
Lei n® 5.764 de 16/12/1971;

n)Indicar banco ou bancos nos quais serão feitos os negócios e
depósitos de numerário, e fixar limite máximo que poderá ser
mantido no caixa da cooperativa;
o)Estabelecer as normas de controle das operações e serviços,
verificando mensalmente, no minimo, o estado econômico-
financeiro da cooperativa e o desenvolvimento das operações e
serviços, através de balancetes e demonstrativos específicos;
p>Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis da sociedade, com
expressa autoridade da Assembléia Geral;

q)Contrair obrigações, transigir, adquirir e onerar bens
imóveis, ceder direitos e construir mandatários;
r)Fixar anualmente taxas destinadas a cobrir depreciação ou
desgastes dos valores que compõem o ativo permanente da
entidade;

s)Zelar pelo cumprimento da legislação do cooperativismo e
outras aplicáveis, bem como pelo atendimento da legislação
trabalhista perante seus empregados, e fiscal.

§ 1®- o Presidente providenciará para que os membros do
Conselho de Administração recebam, com a antecedência mínima
de 3 (Três) dias, copias dos balancetes e demonstrativos, ,
planos e projetos e outros documentos sobre os quais tenham
que se pronunciar-se, sendo lhes facultado, ainda '''
anteriormente a reunião correspondente, inquirir eiiç>regados ou
cooperados, pesquisar documentos, a fim de dirimir as dúvidas
eyentuaimente existentes.
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§ 2®- O Conselho» -c^e ;idin>nis\ra^âo solicitará, sempre 'que
julgar conveniente^' c a£isêsáoraiKS£itjD de quaisquer funcionários
graduados para au-xiliá—Io ~-no--esoxarecimento dos assuntos a
decidir, podendo determinar que qualquer deles apresente,
previamente, projetos sobre questão especificas.

§ 3®- As normas estabelecidas pelo Conselho de Administração
serão baixadas em forma de resolução, regulamentos ou
instruções que, em conjunto, constituirão o regimento interno
da cooperativa,

Art. 44 - AO Presidente conç)ete, entre outros, definidos em
regimento interno, os seguintes poderes e atribuições:

a)Dirigir e supervisionar todas as atividades da cooperativa;
b)Baixar os atos de execução das decisões do Conselho de
Administração;

c)Assinar, juntamente com outro Diretor ou outro Conselheiro
designado pelo Conselho de Administração, cheques, contratos e
demais documentos constitutivos de obrigações;
d)Convocar e presidir as reuniões do Conselho de
Administração, bem como as Assembléias Gerais dos cooperados;
e)Apresentar a Assembléia Geral Ordinária: I— Relatório de
Gestão;II- Balanço Geral; III- Demonstrativo das Sobras
apuradas ou das Perdas verificadas no exercício e o Parecer do
Conselho Fiscal;

f)Representar ativa e passivamente a cooperativa, em juizo e
fora dele;

g)Representar os cooperados, como solidário com os
financiamentos efetuados por intermédio da cooperativa,
realizados nas limitações da lei e deste estatuto;
h)Elaborar o plano anual de atividade da cooperativa;
i)Verificar periodicamente o saldo de caixa.

Ar't. 45 - Ao Vice-Presidente compete interessar-se
permanentemente pelo trabalho do Presidente, substituindo-o em
seus impedimentos inferiores a 90 (noventa) dias;

Art. 46 - Compete ao Secretário, entre outras, definidas em
Regimento Interno, secretariar os trabalhos e orientar a
lavratura das atas das reuniões do Conselho de Administração e
da Assembléia Geral, responsabilizando-se pela guarda de /
livros, documentos e arquivos pertinentes. /iTÍv

S  Único- Na falta do Secretário, será pelo Tesoureiro
substituído em primeiro plano e na ausência por qualquer
memi^p^vogal do Conselho de Administração.



smm:^
AA06Z7

ánnficác&õ
esU 606Íe»fc 6 engiiíi
"  fmttm âe WQ Síôíb):

3" ALTERAÇ^ DO ESTarOTO SOCIAL ̂
COOPPESC - COOPERATIVarDE: PRODOTORES E PESCaPORES DE NOVO

HÕ^gCWÍE E REGlSÕ ~

Art. 47 - Compete,-ao-^esour^iro-:, ̂ sinar os cheques juntamente
com o Presidente; ar.ceca'dar -*53: receitas e depositar o
numerário disponiTrel" nos' bõncõs designados pelo Conselho de
Administração; proceder ou mandar proceder a escrituração do
livro auxiliar de caixa, visando-o, mantendo-o sob sua
responsabilidade; zelar pelo recolhimento das obrigações
fiscais; tributarias, previdenciárias e outras, devidas ou de
responsabilidade da cooperativa.

§ Ünico- Na ausência justificada do Tesoureiro, será pelo
Vice-Presidente substituído em primeiro plano e na ausência
deste, pelo Secretário. Deverá o Tesoureiro, em seu retorno
conferir os procedimentos e pagamentos realizados em sua
ausência, dando prosseguimento se tudo estiver correto.

Art. 48 - Os administradores, eleitos ou contratados, não
serão pessoalmente responsáveis pelas obrigações que
contraírem em nome da cooperativa, mas responderão
solidariamente pelos prejuízos resultantes de desidia e
omissão ou se agirem com culpa, dolo ou má fé,

§ 1®- A cooperativa responderá pelos atos a que se refere este
artigo, se houver ratificado ou deles logrado proveito.

§ 2®- Os que participarem de atos ou operação social em que se
oculte a natureza da sociedade podem ser declarados
pessoalmente responsáveis pelas obrigações em nome dela
contraídas, sem prejuízos das sanções penais cabíveis.

§ 3®- O membro do Conselho de Administração que, em qualquer
momento referente a essa operação, tiver interesse oposto ao
da cooperativa, não poderá participar das deliberações /
relacionadas com essa operação, cumprindo-lhe declarar seu
impedimento.

§4®- Os componente do Conselho de Administração, do Conselho
Fiscal ou outros, assim como os liquidantes, equiparam-se aos
administradores das sociedades anônimas para efeito de
responsabilidade criminal.

§ 5®- Sem prejuízo da ação em que possa caber a qualquer
associado, a cooperativa, por seus dirigentes, ou representada /
por cooperados escolhidos em- Assembléia Geral, terá direito de /VYl
ações contra os administradores para promover a sua "
responsabilidade. , . nfrupi

f.i
y 17 / t
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Art. 49 - Poderá o_ Conselho de- Administração criar comitês
especiais, transitáclcs :ou :nào," :p3ra estudar, planejar e
coordenar as soluçoes dê- «=3Òest-Ôe~e" especifica relativas ao
funcionamento da ̂ ooperativa.

SEÇÃO II
ADMNISTRAÇÃO EXCDTIVA

Art. 50 - As funções da administração Executiva dos Negócios
Sociais poderão ser exercidas por técnicos contratados,
segundo a estrutura que for estabelecida pelo Conselho de
Administração.

CAPÍTULO VIII
DO CONSELHO FISCAL

Art. 51 - Os negócios e atividades da cooperativa serão
fiscalizados assídua e minuciosamente por um Conselho Fiscal,
constituído de 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes,
todos cooperados, eleitos anualmente pela Assembléia Geral,
sendo permitida a reeleição de apenas 1/3 (um terço) dos seus
componentes.

§ 1°- Não podem fazer parte do Conselho Fiscal, além dos
inelegíveis enumerados no parágrafo único do artigo 40® deste
estatuto, os parentes dos Conselheiros de Administração até 2®
grau, em linha reta ou colateral, bem como os parentes entre
si até este grau.

§ 2°- Os cooperados não podem exercer cumulativamente cargos
nos Conselhos de Administração, Fiscal e, se houver de Ética.

Art. 52-0 Conselho Fiscal reúne-se, ordinariamente, lama ve
por mês e, extraordinariamente, sempre que necessário, com a
participação de 3 (três) dos seus membros.

§ 1®- Em sua primeira reunião, os conselheiros escolherão,
entre si, um secretário para lavratura de atas e um
coordenador, este incumbindo de convocar e dirigir as
reuniões.

§ 2°- As reuniões do Conselho Fiscal poderão ser convocadas,
ainda, por qualquer de seus membros, por solicitação do
Conselho de Administração ou 'da Assembléia Geral.

§ 3°- Na ausência do Coordenador será escolhido um substituto
na ocás^àOf para dirigir os trabalhos.

18
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§ 4®- As deliberações^-serâo;. tomadas por maioria simples de
votos e constarão .na,- at^^ iavrfidã: em livro próprio, lida,
aprovada e assinada—no f"ina>- dôs^ trabalhos de cada reunião,
por 3 (três) conselheiros presentes, indicados pela Assembléia
Geral.

Art. 53 - Ocorrendo 3 (três) ou mais vagas no Conselho Fiscal
ou no Conselho de Ética, o Conselho de Administração
determinará a convocação de Assembléia Geral para eleger os
substitutos.

Art. 54 - Compete ao Conselho Fiscal exercer assídua
tiscalizaçào sobre as operações, atividades e serviços da
cooperativa, examinando livros, contas e documentos, cabendo-
lhe entre outras, as seguintes atribuições:

a)Conferir, mensalmente, o saldo do numerário existente em
caixa, verificando, inclusive, se o mesmo está dentro dos
limites estabelecido pelo Conselho de Administração;
b)Verificar se extratos de contas bancarias confere com a
escrituração da cooperativa;
c)Examinar se o montante das despesas e inversões realizadas
está de conformidade com os planos e decisões do Conselho de
Administração;
d) Verificar se as operações realizadas e serviços prestados
correspondem, em volume, gualidade e valor as convivências
econômico-financeiras da cooperativa;
e)Certificar-se se o Conselho de Administração vem se reunindo
regularmente e se existem cargos vagos na sua composição;
f)Averiguar se existe reclamações dos cooperados quanto aos
serviços prestados;
g)Inteirar-se se o recebimento dos créditos é feito com
regularidade e se os compromissos sociais são atendidos com
pontualidade;

h)Averiguar se há problemas com empregados;
i)Certixicar-se se há exigências ou deveres a cumprir junto a
autoridades fiscais, trabalhistas ou administrativas e quanto
aos órgãos do cooperativismo;
j)Ayeriguar se os estoques de materiais, equipamentos e outros
estão corretos, bem como se os inventários periódicos ou
anuais são feitos com observância das regras próprias;
k)Examinar os balancetes e outros demonstrativos mensais, o
balanço e o relatório anual do Conselho de Administração,
emitindo parecer sobre estes para a Assembléia Geral;
1) Dar conhecimento ao Conselho de Administração das conclusões
de seus t/àbalhos, denunciando a este e a Assembléia Geral, as

(]-
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irregularidades cop-stal-adas convocar Assembléia Geral, se
ocorrerem motivos grav;es ç urgentgrs; :
m)Convocar Assembléia:Gera-I,-:guãnd6~liouver motivos graves e o
Conselho de Administração se negar a convocá-las;
n)Conduzir o processo eleitoral, coordenando os trabalhos de
eleição, proclamação e posse dos eleitos, fiscalizando também
o  cumprimento do estatuto. Regimento Interno, Resoluções
decisões da Assembléia Geral e do Conselho de Administração.

§ 1°- Para o desempenho de suas funções,' terá o Conselho
Fiscal acesso a quaisquer livros, contas e documentos, a
empregados, a cooperados e outros, independente de autorização
do Conselho de Administração.

§ 2®- Poderá o Conselho Fiscal ainda, com a anuência do
Conselho de Administração e com a Autorização da Assembléia
t:»erax, contratar o necessário assessoramento técnico
especializado, correndo as despesas por parte da cooperativa.

CABXTÜLO IX

PROCESSO ELEITORAL

55 - Sen^re que for prevista a ocorrência de eleições em
Assembléia Geral, o Conselho Fiscal, com antecedência de, pelo
menos, idêntica ao respectivo prazo da convocação, criará um
comitê Especial composto de 3 (três) membros, todos não
candidatos a cargos eletivos na cooperativa, para coordenar os
trabalhos em geral, relativos a eleição dos membros dos
Conselnos de Administração, Fiscal e, se houver de Ética.

Art. 56 - No exercício de suas funções, compete ao comitê
especialmente:

a)Certificar-se dos prazos de vencimentos dos mandatos dos
conselheiros em exercicio e do número de vagas existentes;
to)Divulgar entre os cooperados, através de circulares e/ou
outros meios adequados, o número e a natureza das vagas a
preencher; ^

candidatos a cargos eletivo que apresentem

c  matéria eivei e criminal e de protestosdos Cartórios das Comarcas em que tenham residido nos últimos

poss^m!""^' certidão do registro de imóveis que
d)Registrar os nomes dos candidatos, pela ordem de inscrição
verificando se está em gozo de seus direitos sociais-
e)Verificar, por ocasião da inscrição, se existe candidatos
sujeitos^|is incompatibilidades previstas no parágrafo único do

I  ' t \
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artigo 40 e no p^rá^rafe^ artigo 51 deste estatuto,
fazendo com que assinem decXairaçâo' nejgativa a respeito;
f) Organizar fichas--'=;c-nterido-o burr-iculo dos candidatos, das
quais constem, além da individualizaçâo e dados profissionais,
as suas experiências e práticas cooperativistas, sua atuação e
tempo de associado na cooperativa e outros elementos que os
distingam;
g) Divulgar o nome e currículo de cada candidato, inclusive
tempo em que está associado à cooperativa, para conhecimento
dos cooperados;
h)Realizar consultas e promover entendimentos para a
composição de chapas ou unificação de candidaturas se for o
caso;

i) Estudar as iitç>ugnações, prévia ou posteriormente formuladas
por cooperados no gozo de seus direitos sociais, bem como as
denúncias de irregularidades nas eleições, encaminhando suas
conclusões ao Conselho de Administração, pára que ele tome as
providências legais cabíveis.

S 1°- O Comitê fixará prazo para a inscrição de candidatos de
modo que possam ser conhecidos e divulgados os nomes 5 (cinco)
dias antes da data da Assembléia Geral que vai proceder às
eleições.

§ 2°- Não se apresentando candidatos ou sendo o seu número
insuficiente, caberá ao Comitê proceder à seleção entre
interessados que atendam as condições exigidas e que concordem
com as normas e formalidades aqui previstas;

Art. 57 - 0 Presidente da Assembléia Geral suspenderá o
trabalho desta para que o Coordenador do Comitê dirija o
processo das eleições e a proclamação dos eleitos;

^ ̂  ~ O transcurso das eleições e o nome dos eleitos constarão
na ata da Assembléia Geral;

§  2®- Os eleitos para suprirem vacância do Conselho de
Administração ou Fiscal exercerão os cargos somente até o
final do mandato dos respectivos antecessores;

§ 3®- A posse ocorrerá sempre na assembléia Geral em que se
realizaram as eleições, após encerrada a Ordem do Dia.

Art. 58 - Não se efetivando nas épocas devidas a eleição de
sucessões, por motivo de força maior, os prazos dos mandatos
dos administradores e fiscais ^ exercício consideram-se

21
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automaticamente prorr-^ades .pelo- tempo necessário até que se
efetive a sucessão, .áuriCà:alé5i de'90 : (noventa) dias.

Art. 59 - São inelegíveis, além das pessoas impedidas por Lei,
os condenados a pena que vede ainda que temporariamente, o
acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar,

prevaricação, suborno, concussâo, peculato ou contra a
economia popular, a fé pública ou a propriedade.

CAPITULO X

DOS LIVROS E DA CONTABILIDADE

Art. 60 - A cooperativa deverá, além de outros, terem os

seguintes livros:

a) Com termos de abertura e encerramento subscritos pelo
Presidente:

I- Matricula;

II- Presença de cooperados nas Assembléias Gerais;
III- Atas das Assembléias;

IV- Atas do Conselho de Administração;
V- Atas do Conselho Fiscal.

b)Autenticado pela autoridade competente:

I- Livros fiscais;

II- Livros contábeis;

§ Único- E facultado a adoção de livros de folhas soltas o
fichas, devidamente numeradas;

Art. 61 - No livro de matricula os cooperados serão inscritos
por ordem cronológica de admissão dele constando:

a)O nome, idade,estado civil, nacionalidade, profissão e
Residência dos cooperados;
b)A data de sua admissão, e quando for o caso, de seu
desligamento, eliminação ou exclusão;
c)A conta corrente das respectivas quotas-partes do Capital
Social;

d)Assinatura de duas testemunhas.

CAPÍTULO XI
DO BALANÇO GERAL, DESPESAS, SOBRAS, PERDAS E FUNDOS.

%
-f.
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Art:. 62 - A apuração--do- resultado do exercido social e o
balanço geral serâç .realizados .nc. ;dia 31 (Trinta e um) de
dezembro de cada ano-. -

Art. 63 - Os resultados serào apurados segundo a natureza das
operações ou serviços, pelo confronto das respectivas receitas
com as despesas diretas e indiretas.

§  1® - As despesas administrativas serão rateadas na
proporção das operações, sendo os respectivos montantes
computados nas apurações referidas neste artigo.

§  2® - Os resultados positivos, apurados por setor de
atividade, nos termos deste artigo, serão distribuídos da
seguinte forma (no minimo):

a)10% (Dez por cento) ao fundo de reserva;
b)5% (Cinco por cento) ao Fundo de AssistênciaTécnica,
Educacional e Social-FATES;
c)As sobras liquidas apuradas no exercício, depois de
deduzidas as taxas das letras ""a" e ^"b" deste artigo, serão
devolvidas aos cooperados, proporcionalmente as operações
realizadas com a cooperativa, salvo deliberação contraria em
Assembléia Geral.

§ 3® - Além do fundo de Reserva e FATES, a Assembléia poderá
criar outros fundos, inclusive rotativos, com recursos
destinados a fim específicos, fixando o modo de formação
aplicação e liquidação.

§  4® - Os resultados negativos serão rateados entre os
cooperados, na proporção das operações de cada um realizadas
com a cooperativa, se o fundo de reserva não for suficiente
para cobri-los,

Art. 64-0 fundo de reserva destina-se a reparar as perdas do
exercício e atender ao desenvolvimento das atividades da /
cooperativa, revertendo em favor e será formado com: yfTff
a) Percentual mínimo de 10% (dez por cento) das sobras liquidas
de cada exercício;
b) Os créditos não reclamados pelos cooperados, decorridos 5
(cinco) anos;
c)Os auxílios e doações em destinaçâo especial.
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Art. 65-0 Fundo de A?:siptêp.cia-Técnica, Educacional e Social

-FATES, destina-se ,a . prestação .de: serviços aos cooperados e
seus familiares, -^aêsim - c-ono - -aos empregados da própria
cooperativa, podendo ser prestados mediante convênio com
entidades especializadas;

§ 1®- Ficando sem utilização mais de 50% (Cinqüenta por cento)
dos recursos anuais deste fundo, durante 2 (Dois) anos

consecutivos, será procedida a revisão dos planos de
aplicação, devendo a Assembléia Geral seguinte ser informada e
fazer recomendações necessárias ao cumprimento das finalidades
objetivas.

§ 2®- Revertem em favor do FATES, além da porcentagem referida
no Parágrafo 2®, do artigo 63®, as rendas eventuais de

qualquer natureza, resultantes de operações e atividades nas

quais os cooperados não tenham tido intervenção.

CAPITULO XII

DA DISSOLX^O E LIQUIDAÇÃO

Art. 66 - A cooperativa dissolver-se-á:

a) De forma automática, quando assim decidir a Assembléia Geral

através dos votos de, no mínimo, 2/3 (dois terços)dos sócios
presentes em pleno gozo de seus direitos, salvo se o número de
20 (vinte)sócios se dispuser a assegurar sua continuidade.
b)Devido a alteração de sua forma juridica;
c)Na hipótese de redução a número inferior no minimo de 20

(vinte)cooperados ou do Capital Social previsto no artigo 20
deste estatuto se, até a Assembléia Geral subsequente,
realizada em prazo não superior a 6 (seis) meses, esses
quantitativos não forem reesrabelecidos;

d) Pela paralização de suas atividades por mais de 120 (cento e
vinte) dias-

Art. 67 - Quando a dissolução for deliberada pela Assembléia
Geral, esta nomeará um cu mais liquidantes e um Conselho
Fiscal de 3 (três) membros para proceder a liquidação.

§ 1®- A Assembléia Geral, nos limites de suas atribuições,
pode, em qualquer época, clescituir os liquidantes e os Membros
do Conselho Fiscal, designando seus substitutos.

0/liquidante deve proceder a liquidação de conformidade
ibpositivos da Legislação Cooperativista.
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Ar-t. 68 — Quanto a ca cooperativa não for promovida
voluntariamente, naç- _r:ipçt:ases 'prevLstas no artigo 66, essa
medida poderá ser "toAada'-juaícla-li^nte a pedido de qualquer
associado.

69 — Ém caso de dissolução ou liquidação da cooperativa,
o valor remanescente dos fundos obrigatórios será destinado a
Fazenda Nacional.

C2^ITDI.O XIII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art- 70 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com os
principies doutrinários e os dispositivos legais, ouvida a
OCESP.

Este estatuto foi aprovado em Assembléia, .realizada em 18 de
dezembro 2019 e entra em vigor a partir da data de seu
registro

Horizonte/SP, 18 de-^jdèzembro de 2019 .r,

Eidmd^Jí»>^2et€ Fernandes
Pr4sidente

A ST* í» n

Alvani Fiipimena T

secretario

eixeira Magri
(Advogada) - OAB 105,315/SP
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Aos vinte e uni dias do mês de Outubro do ano de dois mil e
dezenove^ às 18:00 horas em primeira convocação, tendo
quorum legal, realizou — se no Sitio Nascente da Ponte
Alta, s/n - Bairro Ponte Alta, em Novo Horizonte/SP, a
Assembléia Geral Extraordinária da COOPPESC - COOPERATIVA
DE PRMÍÜTORES E PESCADOTtBS DE HOVO HORIZOilTE E
REGIÃO, registrada na Receita Federal sob CNPJ n".
08.095.107/0001-72 e na JüCESP sob n° 35.400.096.101 em
21/06/2006, para deliberar sobre a ordem do dia.Iniciando
os trabalhos a mesa Diretora foi COTÇ)osta pelo Presidente
Sr. Guilherme Aparecido Green, da Vice-Presidente Sra.
Liliana de Oliveira Conceição Pinto e do Secretário Sr.
Adauto Roberto de Barros, a quem foi incumbido os trabalhos
de lavra da reunião.Em seguida o Presidente fez
agradecimentos e pediu ao secretario que lavrasse em ata o
nümero de cooperados presentes para confirmação do quórum
minimo, estando presentes 34(tj:int:a e quatro)cooperados, ou
seia a totalidade, aptos a participar, portanto aberto os
trabalhos, passando a palavra ao Secretário para leitura do
Edital, explicou que foi publicado no jornal A gazeta da
tarde News" na página n° 02, na data de 11/10/2019,que
relatava o seguinte: Pelo presente edital, o Presidente Sr.
Guilherme Aparecido Green, no uso de suas atribuições
conforme art. 44 do estatuto social convoca 34 (Trinta e
quatro) cooperados da COOPPESC — COOPERATIVA DE PRODUTORES
E PESCADORES DE NOVO HORIZCMÍTE E REGIÃO, que fará realizar
no Sitio Nascente da Ponte Alta, s/n — Ponte Alta, nesta
cidade de Novo Horizonte/SP, às 18:00 do dia 21 de Outubro
de 2019 do corrente, em primeira convocação, com 2/3 {dois
terços) dos seus cooperados; Caso esse numero não seja
atingido, reunir-se-á em segunda convocação, ás 19:00
horas, com metade mais um dos seus cooperados, ou em
terceira convocação, ás 20:00 horas com o minimo de 10
cooperados- Para efeito do quorum, o numero de cooperados
aptos a votar é de 34 (Trinta e quatro) . Será tratada a
seguinte ord^EQ do dia: a) Prestação de contas do órgão de
administração do exercício social 2017 e 2018. b)
Destinação de sobras apuradas (ou rateio das perdas); c)
Eleição dos membros do Conselho de Administração/Diretoria

or»-iA OAO-». A\ dr^o/zn^mbros dopara o triênio 2019 a 2021; d) Eleição
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Conselho Fiscal par$l,2^Í9 ,è, Fixação do valor dos
honorários, gratificações e cédula de presença dos membros
do conselho de administração, conselho fisísal e outros
órgãos, quando for o caso; f) Deliberação sobre o plano de
trabalho formulado pelo Conselho de Administração para o
próximo exercício. Após a leitura do referido edital, o Sr.
Presidente, agradeceu a presença de todos e colocou em
pauta o item primeiro da ordem do dia;a)Prestação de contas
do órgão de adsiinxstração do exercício social 2017 e
2018/Inicialmente o Sr. Presidente tratou do exercício de ^
2017, procedendo à leitura do Relatório da Diretoria que se
resumiu em dar explicações da inatividade operacional. Em
seguida passou a explicar o balanço Geral, que praticamente
esteve imutável com relação a 2016, ocorrendo no exercido
apenas uma despesa na ordem de R$ 0,50 (cinqüenta
centavos). Deu maiores explicações apresentando o balanço
com ativo e passivo na ordem de R$ 10.210,50 (Dez mil
duzentos e dez reais e cinqüenta centavos) e
conseqüentemente a DRE com resultado (déficit) de R$ 0,50
Cinqüenta centavos). O Presidente solicitou a leitura do ^
parecer do conselho fiscal o que foi delegado ao
secretário,leitura feita com parecer favorável a aprovação
das contas do exercido encerrado em 31/12/2017 .Após a
leitura, o Presidente solicitou ao plenário que indicasse
um cooperado a fim de substitui-lo durante a discussão e
deliberação sobre o Relatório e Contas, bem como do
secretário, momento em que a Assembléia se manifestou
dispensado tal formalidade, devido a inatividade.Assim,
dando seqüência, o Presidente colocou em votação a
prestação de contas da administração e o Balanço encerrado
em 31/12/2017, sendo ambos aprovados por unanimidade. Ato
seguinte o Presidente tratou da Destinação das sobras
aparadas (ou rareio das pardas) , dando as explicações e em
seguida pondo em votação sobre a possibilidade de abrir uma
chamada de capital para suprir a perda ou lançar para
déficit acumulado, sendo aprovado por unanimidade a segunda
opção.Dando seqüência aos trabalhos, o Sr. Presidente
tratou do exercício de 2018, procedendo à leitura do
Relatório da Diretoria que se resumiu em dar explicações da
inatividade operacional. Em seguida passc^i\ a explicar o

M/U
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balanço Geral, que pr^liitaefeíitk eÀejíè imutável com relação
a 2017, ocorrendo no exercício apenas uma despesa na ordem
de R$ 0,50 (cinqüenta centavos). Deu maiores explicações
apresentando o balanço com ativo e passivo na ordem de R$
10.210,00 (Dez mil duzentos e dez reais) e consequentemente
a  DRE com resultado (déficit) de R$ 0,50 (Cinqüenta
centavos). O Presidente solicitou a leitura do parecer do
conselho fiscal o que foi delegado ao secretário, leitura
feita com parecer favorável à aprovação das contas do
exercício encerrado em 31/12/2018. Após a leitura, o
Presidente solicitou ao plenário que indicasse um cooperado
a fim de substitui—Io durante a discussão e deliberação
sobre o Relatório e Contas, bem como do secretário, momento
em que a Assembléia se manifestou dispensando tal
formalidade, devido a inatividade. Assim, dando seqüência o
Presidente colocou em votação a prestação de contas da
administração e o Balanço encerrado em 31/12/2018, sendo
ambos aprovados por unanimidade. Ato seguinte o Presidente
tratou da Destinação das sobras ^raradas (ou rateio
perdas), dando as explicações e em seguida pondo em votação'^
sobre a possibilidade de abrir uma chamada de capital para
suprir a perda ou lançar para déficit acumulado, sendo
aprovado por unanimidade a segunda opção. Dando sequêncxa
aos trabalhos, o Sr. Presidente passou para o segundo item
da ordem do dia ;b) Destinação das sobras apuradas (ou rateio^
das perdas) ;0 Sr. Presidente disse que este item já foi
apreciado e votado quando da aprovação do balanço
2017 e 2018, tratado, no item "a" do edital.c)Elerção dos ^
manbros de Administração/Diretoria para o triênio 2019 a
2021,-0 Sr. Presidente esclareceu que houve a inscrição de
chapa única, ch^ ÜM, composta da seguinte forma:
PRESIDENTE:Eidmar Donizete Fernandes, maior, brasileiro,
produtor rural, casado, nascido em 12/01/1972 (47 anos),
portador do RG n"». 23.180.589-5 SSP/SP expedido em
06/02/1998 e do CPF n". 184.513.528-80, residente e
domiciliado na cidade de Novo Horizonte/SP, sito a Rua
Jordelina Ignacio de Jesus, n°^51 - Nova Jerusalém, CEP
14.960-000; VICE-PRESIDENTE: / Guilherme Aparecido Green,
maior, brasileiro, produtor rural, casado, nascido em
06/05/1953(66 anos), portador do RG n°. 11.589^27 SSP/Sl
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expedido em IS/Ogj^Xs^?,? ,àp n°. 735.308.758-72,
residente e domiciliado na cidade de Novo Horizonte/SP,
sito a Rua Cesario Casitlho, n°. 854 - Centro, CEP 14.960-
000/* DIRETOR ãist^KBTÁRIO :Ãmar iuldo Antonio Moura, maior,
brasileiro, produtor rural, casado, nascido em 19/03/1970
(49 anos), portador do RG n°. 22.600.911 SSP/SP expedido em
09/11/1987 e do CPF n®. 115.750.898-74, residente e
domiciliado na cidade de Novo Horizonte/SP, sito a Rua
Júlio Bellintane Filho, n°. 657 - Jardim Paraíso, CEP
14.960-000; DIRETOR TESOUREIRO: Maria Aparecida Fernandes,
maior, brasileira, produtora rural, solteira, nascida em
10/03/1966 (53 anos), portadora do RG n®. 17.143.284 SSP/SP
expedido em 23/11/1982 e do CPF n". 075.390.958-81,
residente e domiciliada na cidade de Novo Horizonte/SP,
sito ao Sitio Nascente da Ponte Alta, s/n - Ponte Alta, CEP
14.960-000; VDGAIS: Dinaldo Fortunato de Carvalho, maior,
brasileiro, produtor rural, casado, nascido em 13/09/1976
(43 anos), portador do RG n". 26.824.077-2 SSP/SP expedido

em 06/02/1991 e do CPF n". 255.704.458-03, residente e
domiciliado na cidade de Itajobi/SP, sito a Rua
Bandeirantes, n®. 78 - Distrito Nova Cardoso, CEP 15.840-
000-000; Carlos Alberto Pereira de Carvalho Filho, maior,
brasileiro, produtor rural, união estável, nascido em
21/06/1986 (33 anos), portador do RG n®. 41.228.930 SSP/SP
expedido em 22/02/2013 e do CPF n°. 352.011.608-16,
residente e domiciliado na cidade de Novo Horizonte/SP,
sito ao Sitio Agropecuário San Juan Diego, s/n - Bairro
Anastacia, CEP 14.960-000; Lazaro da*^ Silva, maior,
brasileiro, produtor rural, casado, nascido em 01/11/1958
(61. anos), portador do RG n®. 14.139.229-0 SSP/SP expedido
em 01/08/2013 e do CPF n®. 020.079.638-09, residente e
domiciliado na cidade de Novo Horizonte/SP, sito ao Banco
da Terra II, lote 2 - Bairro Bacuri, CEP 14,960-000;
Liliana de Oliveira Conceição Pintor maior, brasileira,
produtora rural, casada, nascida em 10/10/1959 (60 anos),
portadora do RG n®. 7.727.194-4 SSP/SP expedido em
02/01/2018 e do CPF n®. 080.705.748-79, residente e
domiciliada na cidade de Novo Horizonte/SP, sito ao Sitio
São Lucas, km 426 - Bairro Ponte Alta, CEP 14.960-000;
Anizio Antonio da Silyci, maior, brasileiro, produtor

j■
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rural,casado, nascido, (X2/Cil/155i3^,(54 anos), portador do
RG n". 16.927.188 SSP/SP expedido em 14/06/1982 e do CPF

n®. 053.268.788-44, residente e domiciliado na cidade de
São José do Rio Preto/SP, sito a Rua Luiz Figueiredo Filho,

n®, 500 - Apto 161 - B, Vila Nossa Senhora do Bonfim, CEP
15.084-180; Ângelo E)onizete Jurca, ^iííaior, brasileiro,
produtor rural, casado, nascido em 30/06/1956 (63 anos),

portador do RG n®. 8.853.129-6 SSP/SP expedido em
29/02/2016 e do CPF n®. 973.668.978-68, residente e

domiciliado na cidade de Novo Horizonte/SP, sito a Rua

Bariri, n®. 483 - Jardim Santa Clara, CEP 14.960-000. Após

lida a chapa completa pelo Secretário, o Senhor presidente

perguntou se havia algum ato contrário e como nào houve,
colocou em votação a referida chapa por voto aberto,

obtendo aprovação unanime para mandato de 03 (três) anos,
(2019/2022), conforme artigo 44 do Estatuto Social, podendo
se estender até a AGO do próximo ano. A seguir, o

Presidente colocou em pauta o quarto item da ordem do^^jiia:
d) Eleição dos a^nbros do Conselho Fiscail para 2019 a 2020;

O Sr. Presidente esclareceu que também ocorreu inscrição de
chapa única, composta dos senhores: Conselho fiscal Efetivo
- Adauto Roberto de Barros, maior, brasileiro, produtor

rural,casado, nascido em 07/06/Í954 (65 anos), portador do
RG n®. 7.767.072 SSP/SP expedido em 10/09/1973 e do CPF n®.
734.042.848-87, residente na cidade de Novo Horizonte/SP,
no Sitio Nascente da Ponte Alta, s/n - Ponte Alta, CEP

14.960-000; Guilherme Balero Green, maior, brasileiro,

produtor rural, casado, nascido em 15/09/1981 (38 anos),
portador do RG n°. 34.875.306—8 SSP/SP expedido em
09/08/1996 e do CPF n°. 221.079.238-09, residente e

domiciliado na cidade de Novo Horizonte/SP, sito a Rua

Cesário Castilho, n°. 854 - Centro, CEP 14.960-000; José
Aparecido Fernandes, maior, brasileiro, produtor rural,

casado, nascido em 24/05/1968 (51 anos), portador do RG n®.
20.719.159 SSP/SP expedido em 29/04/1986 e do CPF n
115.751.258-54, residente e domiciliado na cidade de Novo
Horizonte/SP, sito ao Sitio Nossa Senhora Aparecida, s/n
Bairro Ponte Alta, CEP 14.960-000. Conselho Fiscal

Suplentes Devalcir José Siviero, maior, brasileiro.

®

produtor rural, casado, nascido em 14/10/1974 (45 anos).

 /
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portador do RG n". 53,.3jÍ2.^41,,SSPylçP.^expedido em 23/08/1993
e do CPF n®. 133.483.118-10, residente e domiciliado na

cidade de Novo Horizonte/SP, sito a Rua Luis Flores Aro,
n°. 148 - Alto da Vila Patti, CEP 14.960-000; Adail Sanches

de Oliveira, maior, brasileiro, produtor rural, casado,
nascido em 11/02/1956 (63 anos), portador do RG n®.
10.545.288-9 SSP/SP expedido em 24/01/2006 e do CPF n®.
002.590.078-11, residente e domiciliado na cidade de Novo

Horizonte/SP, sito a Rua Henrique Dias, n®. 668 - Centro,
CEP 14.960-000; Mario Lourenceto, maior, brasileiro,
produtor rural, casado, nascido em 28/06/1948 (71 anos),
portador do RG n®. 6.106.817—2 SSP/SP expedido em
23/10/2011 e do CPF n®. 660.428.368-20, residente e

domiciliado na cidade de Urupês/SP, sito a Rua Aparecida
Paschoal Magalhães, n®. 83, Res. ürupês, CEP 15850-000;
Feita a apresentação o Sr. Presidente questionou se havia
impedimentos e como não houve, colocou em votação por voto
aberto, sendo aprovado por unanimidade, para mandato de 1
(vim) ano (2019/2020), podendo se estender até a AGO do ano
seguinte. Eleita a chapa completa, o Sr. Presidente
convidou o Presidente empossado para assentar — se a mesa e

tomando a palavra, falando pelos demais empossados, jurou
muito trabalho e seriedade. Voltou a palavra ao ex-

presidente que conduziu os trabalhos, momento em que
solicitou a indicação de ura associado para encaminhar o
quinto item da ordem do dia; ©) Fixação do valor dos
honorários, gratificações e cédula de presença dos membros
do conselho de administração, conselho fiscal e outros

órgãos, guando for o caso. A formalidade foi dispensada
pela assembléia pois todos os eleitos se manifestaram pela
não remuneração até que a Cooperativa não entre em
operações e acumule superávit.A seguir, o Presidente tratou
do quinto item da ordem do dia:f) Deliberação sobre o plano
de trabalho formulado pelo Conselho de Administração para o
próximo cio; o ex— Presidente e o atual em conjunto
disseram à assembléia que a proposta de trabalho era de
efetivamente entrar em operações para levar progresso aos
cooperados, que as ações se concentrariam na regularização
cadastral para habilitar o exercício pleno das atividades.
Plano de trabalho que foi posto em votação, sendo aprovado

AÜ
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por unanimidade. Na4a Teçais:JíaKencIo -a tratar, o Presidente
empossado agradeceu pela confiança depositada e passou a
palavra a quem desejasse manifesto, e em seguida deu os
trabalhos por encerrados, a qual eu Amariuldo Antônio
Moura, assumindo os trabalhos, lavrei no livro de atas, nas
páginas n° 56, 57, 58 (frente e verso) e 59 (frente).
Este docume^t> e cópia fiel da Ata Lavrada no livro de
Registro de ktáfS^ Reuniões.

Eiditfer ^JeriTzete Fernandes
(Presidente)

'JLá
Amariuldo Antonio Moura

(Diretor^-Secretário)

(/W I h " ; i
Guilherme Apareciao Green

(ex-presidente)
Adauto R^erto/de Barros
(ex-Direíor ^cretário)

576. íi75/19-1
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COOPERATIVA DOS PRODUTORES E PESCADORES DE NOVO

HORIZONTE E REGIÃO

Sitio Nascente da Ponte Alta - Bairro Ponte Alta - Município de

Novo Horizonte -Estado de São Paulo

CNPJ n° 08.095.107/0001-72 - Insc. Estadual n'' 35.400.096.101

Constituída em 21/06/2006

DECLARAÇÃO DE PRODUÇÃO PELOS ASSOCIADOS

A  COOPERATIVA DE PRODUTORES E PESCADORES DE NOVO

HORIZONTE E REGIÃO - COOPESC, CNPJ 08.095.107/0001-72, com sede Sitio
da Ponte Alta, s/n Bairro Ponte Alta, Novo Horizonte, São Paulo, através do seu
presidente, infra-assinado, EIDMAR DONIZETE FERNANDES, portador do RG
23.180.589-5 SSP/SP e do CPF 184.513.528-80;

DECLARA, 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 cooperados que possuem DAP física e compõem
esta Cooperativa.

Novo Horizonte, SP 18 de Março

EIDMAR D ERNANDES

Presidente
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COOPPESC

COOPERA TIVA DE PRODUTORES E PESCADORES DE NOVO

HORIZONTE E REGIÃO

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PELO CONTROLE DO LIMITE

INDIVIDUAL DE VENDA DE SEUS COOPERADOS.

A  COOPERATIVA DE PRODUTORES E PESCADORES DE NOVO

HORIZONTE E REGIÃO, CNPJ 08.095.107/0001-72, com sede Sitio Nascente da
Ponte Alta,S/n, Bairro Ponte Alta, Novo Horizonte, São Paulo, através do seu
presidente, infra-assinado, EIDMAR DONIZETE FERNANDES, portador do RG
23.180.589-05 SSP/SP e do CPF 184.513.528-80;

DECLARA, que é responsável pelo controle do atendimento do limite individual
de venda de seus cooperados estabelecido no Art. 32 da Resolução FNDE n"*
26/2013 de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), por Declaração de Aptidão ao Pronaf-
DAP a cada ente executante.

Novo Horizonte/SP, 18 de K ço de 2021.

EIDMAR TETE FERNANDES
Presidente
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COOPERATIVA DOS PRODUTORES E PESCADORES DE EOVO HOR

REGIÃO

Sitio Nascente da Ponte Alta - Bairro Ponte Alta

Município de Novo Horizonte -Estado de São Paulo
CNPJ n° 08.095.107/0001-72 - Insc. Estadual n®

35.400.096.101

Constituída em 21/06/2006

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 1*", XXXIII DA CF/88

A COOPERATIVA DE PRODUTORES E PESCADORES DE NOVO HORIZONTE E REGIÃO,

inscrita no CNPJ n°. 08.095.107/0001-72,

com sede no Sitio Nascence da Ponte Alta, bairro Ponte Alta, município

de Novo Horizonte/SP, por intermédio de seu
representante legal o Sr. EIDMAR DONIZETE FERNANDES,
portador (a) da Carteira de Identidade n°.
23.180.589-05 SSP/SP e do CPF n°. 184.513.528-80, DECLARA, para fins

do disposto no inciso XXXIII do artigo 7 da Constituição Federal de
1988 e do Decreto n°. 4.358, de 05 de setembro de 2002, c/c o artigo
27, inciso V, da Lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescida
pela Lei n®. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor
de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de
aprendiz ( O ).

Novo Horizonte, 18 de Março de^

:e Fernandes

PRESIDENTE
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COOPERATIVA DOS PRODUTORES E PESCADORES DE NOVO HORIZONTE E REGIÃO

Sitio Nascente da Ponte Alta-Bairro Ponte Alta - Município de Novo Horizonte-Estado deSõo Paulo
CNPJnS08.095.107/0001-72 - Insc Estadualn^35.400.096.101

Constituída em 21/06/2006

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE

PROJETO DE VENDA de gêneros alimentícios da agricultura famlllarpara alimentação escolar

Chamada Pública ns 001/2021

A COOPERATIVA DE PRODUTORESE PESCADORES DE NOVO HORIZONTE E REGIÃO - COOPESC. CNPJ 08.095.107/0001-72, com sede no Sítio Nascente da Ponte Alta,

S/n, Bairro Ponte Alta, Novo Horizonte -SP, detentora da Declaração de Aptidão ao PRONAF (DAP SDW0809510700011702200427), através do seu presidente, infra-

assinado, EIDMAR DONIZETE FERNANDES, portadordoRG 23.180.589-05 SSP/SPe doCPF 184.513.528-80; pelo presente,propõeofornecimentodosprodutos, conforme

as características descritas no Edital, Inclusive no que diz respeito a embalagem, rotulagem e entrega, conforme asseguintescondições;

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE FORNECEDORA

Nome do Proponente; COOPERATIVA DE PRODUTORES E PESCADORES DE NOVO HORIZONTE E REGIÃO - COOPESC

CNPJ; 08.095.107/0001-72

Endereço; SITIO NASCENTE DA PONTE ALTA, S/n BAIRRO PONTE ALTA

Município; NOVO HORIZONTE*SÃO PAULO

E-mail; devasiviero(5)hotmail.com eadautoferiu@hotmaii.com

DDD/Fone; (17)99758-0312, (17)99763-0691 e (17) 99144-9610

CEP; 14960-000

NSDAPJurídica SDW080951070001170220427

Banco; SANTANDER

N^da Agência; OOIS

N2 da Conta Corrente; 000130038667

N^de Assocíados; 49

Ns de Associados de acordo com a Lei 11.326/2006; 12
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COOPERATIVA DOS PRODUTORES E PESCADORES DE NOVO HORIZONTE E REGIÃO

Sitio Nascente da Ponte Alta ~ Bairro Ponte Alta - Município de Novo Horizonte-Estado deSôo Paulo

CNPJn^08.095.107/0001'72 - insc. Estadualn^35.400.096.101

Constituída em 21/06/2006

N2 de Associados com DAP física; 36

PARTICIPAÇÃO RELATIVA - % PORCENTAGEM 73,47 %

Nome do representante legai; EIDMAR DONIZETE FERNANDES

CPF; 184.513.S2&-S0

DDD/Fone; (17) 99758-0312

Endereço; SmO NASCENTE DA PONTE ALTA, S/n, BAIRRO PONTE ALTA

Município/UF NOVO HORIZONTE - São Paulo

IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE EXECUTORA DO PNAE/FNDE/MEC:
A

1~ Nome da Entidade: MUNICÍPIO DE NOVO HORIZONTE

2-CNPJ: 45.152.139/0001-99 ^
3-Município: NOVO HORIZONTE-SP

4-Endereço: PÇA DR. EUCUDES CARDOSO CASTLHO NB 87 - CENTRO - CEP 14.960-000

5-DDD/Fone: (17) 3543-9000

RELAÇÃO DE PRODUTOS/PRODUTORES

Produto/Produtor Unidade Quantidade Preço/Unidade 6. Valor Total

Amariuido Antônio Moura CPF: 115.350.690-90 SDW011750B98740910190250

Abobora madura mi. Proc kg 400 3,52 1.408,00

Abobrinha menina min. Proc. kg 400 4,65 1.860,00
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COOPERATIVA DOS PRODUTORES E PESCADOrcs DE NOVO HORIZONTE E REGIÃO
Sitio Nascente da Ponte Alta - Bairro Ponte Alta - Município de Novo Horizonte-Estado deSõo Paulo

CNPJn^ 08.095.107/0001-72 - insc. Estadualn^35.400.096.101

Constituída em 21/06/2006

Batata doce rosada Kg 600 4,46 2.676,00

Limão limpo kg 500 4,88 2.440,00

Mandioca minimamente processada kg 2009 5,78 11.612,02

Valor total produtor 19.996,02

Valdecirde Jesus Chloslnl 035.501.048-80 SDW0035501048802709190402

Alface lisa crespa kg 735 11,33 8.327,55

Couve folha min Kg 700 10,83 7.581,00

Valor total produtor 15.908,55

Evandro de Melo Chloslnl CPF 374.833.268-83 SDW037483268831812180345

Almeirão kg 400 11,63 4.652,00

Mandioca descascada min Kg 531 5,78 3.069,18

Valor total produtor 7.721,18

Odebal Bortot CPF 928.051.678-72 SDW09228051678721204190442

Alface crespa lisa kg 1765 11,33 19.997,45 /

Valor total produtor 19.997,45 / ̂
ivo Bortot CPF 018.602.288-36 SDW0018602288361204190414 // /
Brocolis min Kg 300 11,57 3.471,00 ^

Couve flor min Kg 700 12,83 8.981,00

Valor total produtor 12.452,M

Uliana de Oliveira C. Pinto CPF 080.705.748-79 SDW0066064048192507181055
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COOPERATIVA DOS PRODUTORES E PESCADORES DE NOVO HORIZONTE E REGIÃO

Sitio Nascenteda Ponte Alta-Bairro Ponte Alta-Município de Novo Horizonte-EstadodeSôoPauh
CNPJn^08.09S.107/0001'72 - Insc. Estadualn^35.400.096.101

Constituída em 21/06/2006

Mandioquinha Kg 400 10,60 4.240,00

Ceboiinha verde min. Proc Kg 500 16,33 8.165,00

Chuchu min Kg 500 4,23 2.115,00

Valor total produtor 14.520,00

Matheusde Oliveira Pinto CPF 344.176.518-41 SDW0344176518412507181119

Melão Kg 400 5,82 2.328,00

Maracuja Kg 400 12,82 5.128,00

Hortelâ min. Proc. Kg 50 22,33 1.116,50

Salsinha min. Processada Kg 250 16,50 4.125,00

Total produtor 12.697,50

Adall Sanchesde Oliveira CPF 002.590.078-11 SDW0002590078110905181006

Banana nanica Kg 3.960 5,05 19.998,00

Valor total produtor 19.998,00

Mario Lourenceto CPF 660.428.368-20 SW066428368201102200407

Tomate Kg 2.840 7,04 19.993,60

Valor total produtor 19.993,60

Humberto Adriano Trascastro CPF 263.278.158-20 SDW0263278158201010180859 /f ^
Banana nanica Kg 2.120 5,05 10.706,00 1' /
Tomate vermelho Kg 1.320 7,04 9.292,80 ^

Valor total produtor 19.998,80
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COOPERA TIVA DOS PRODUTORES E PESCADORES DE NOVO HORIZONTE E REGIÃO

Sitio Nascenteda Ponte Alta-Bairro Ponte Alta - Município de Novo Horizonte-Estado de São Paulo
CNPJn^08.095.107/0001-72 - Insc. Estadualn^35.400.096.101

Constituída em 21/06/2006

Ângelo Donizete Jurca CPF 973.668.978-68 SDW0973668978680901200458

Batata lisa Kg 3.773 5,30 19.996,90

Valor total produtor 19.996,90

Aparecida Cuesta Mendes Jurca CPF 161.758.038-41 SDW0161758038413001190939

Batata lisa Kg 1.227 5,30 6.503,10

Melancia vermelha Kg 1.465 3,06 4.482,90

Milho verde Kg 1.200 5,40 6.480,00

Valor total produtor 17.466,00

Leandro NovaesGomesJurca CPF 228.758.458-70 SDW0228758458700412180156

Melancia vermelha Kg 6.535 3,06 19.997,10

Valor total produtor 19.997,10

Ursulina Marcos Fernandes CPF 184.513.488-58 SDW0184513488581204190305

Banana maça Kg 2.000 7,94 15.880,00

Pepino salada Kg 1.000 3,66 3.660,00

Valor total produtor 19.540,00

Roberval Antônio Françoso CPF 162.175.328-08 SDW0162175328080402190402 /

Goiaba vermelha Kg 2.293 8,72 19.994,96 /
Valor total produtor 19.994,96 / /

Evandro CarlosCheli CPF 181.034.088-83 SDW0181034088832612190902 L/

Abacaxi pérola Kg 2.400 4,86 11.664,00
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COOPERAVVA DOS PRODUTORES E PESCADORES DE NOVO HORIZONTE E REGIÃO

Sitio Nascente da Ponte Alta - Bairro Ponte Alta - Município de Novo Horizonte-EstadodeSôo Paulo
CNPJn^08.095.107/0001-72 - Insc. Estadual 35.400.096.101

Constituída em 21/06/2006

Abacate Kg 400 7,00 2.800,00

Ovos dizia 118 6,80 802,40

Goiaba vermelha kg 207 8,72 1.805,04

Manga Maden kg 400 4,62 1.848,00

Valor total produtor 18.919.44

Vicente Jose de Brito CPF029.299.828-70 SDW0029299828701203190906

Alho nobre branco kg 701 28,50 19.978,50

Valor total produtor 19.978,50

Antônio Carlos Zancheta CPF 045.603.488-98 SDW0045603488982805180917

Beterraba min. Processada kg 700 4,25 2.975,00

Cebola branca kg 1.259 5,20 6.546,80

Cenoura min. Processado kg 2.500 4,19 10.475,00

Valor total produtor 19.996,80

Antônio Hercules Salla CPF 736.863.608-53 SDW0736863608531303170251

Alho nobre branco kg 15 28,50 427,50

Cebola branca kg 1.895 5,20 9.854,00 ^

Laranja lima kg 400 4,96 1.984,00 ^
Repolhoverde kg 1.000 4,23 4.230,00 / /
Vagem min. Processado kg 100 12,75 1.275,00 / /

Valor total produtor 17.770,50 ^
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COOPERATIVA 00$ PRODUTORES E PESCADORES DE NOVO HORIZONTE E REGIÃO
Sitio Nascente da Ponte Alta - Bairro Ponte Alta-Município de Novo Horizonte-Estado de Sõo Paulo

CNPJn^ 08.095.107/0001-72 - Insc. Estadualn535.400.096.101

Constituída em 21/06/2006

Dinaido Fortunato de Carvalho CPF 255.704.458-03 SDW0255704458031204191105

Mamão formosa kg 4000 4,96 19.840,00

Valor total produtor 19.840,00

SIrleyde Fatima MazieroZanerato CPF 286.369.248-80 SDW0286369248801406190317

Laranja pera descascada kg 98 4,65 455,70

Tangerina poncâ kg 2.500 5,65 14.125,00

Valor total produtor 14.580,70

Guilherme AparecIdoGreen CPF 735.308.758-72 SDW0735308758722304191136

Banana nanica kg 2561 5,05 12.933,05

Palmito pupunha min. processado kg 30 18,83 564,90

Laranja pera descascada kg 1.300 4,65 6,045,00

Valor total produtor 19.542,95

Carlos Aparecido Fernandes CPF 032.223.898-61 SDW00322238986112008181027

Laranja pera descascada kg 4.301 4,65 19.999,65

Valor totai produtor 19.999,65

Jose Aparecido Fernandes CPF 115.751.258-54 SDW0115751258542008180950 /

Laranja pera descascada kg 4.301 4,65 19.999,65 /

Valor total produtor 19.999,65 / /
Wesley de Jesus Salla CPF 308.532.698-74 SDW0308532698740901200250 (_/
Cebola branca kg 3.846 5,20 19.999,20
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COOPERATIVA DOS PRODUTORES E PESCADORES DE NOVO HORIZONTE E REGIÃO
Sitio Nascente da Ponte Alta-Bairro Ponte Alta-Município de Novo Horizonte-Estado de São Paulo

CNPJn^08.095.107/0001-72 - Insc. Estadualn^35.400.096.101

Constituída em 21/06/2006

Valor total produtor 19.999,20

Lazaro da Silva CPF 020.079.638-09 SDW0020079638091203190928

Alho nobre branco kg 701 1 28,50 19.978,50

Valor total produtor 19.978,50

MoacirJose Alves CPF 888.245.948-91 SDW0888245948911010180810

Banana nanica kg 3359 5,05 16.962,95

Valor total produtor 16.962,95

AmandaJana Lopes CPF 435.476.778-31 SDW04354767783126002190423

Tomate kg 2.840 7,04 19.993,60

Valor total produtor 19.993,60

Isaías Aparecido de Brito CPF 034.502.498-27 SDW0034502498272901200203

Alho nobre branco kg 583 28,50 16.615,50

Pimentão amarelo kg 100 13,76 1.376,00

Pimentão verde kg 100 6,28 628,00

Pimentão vermelho kg 100 13,76 1.376,00

Valor total do produtor 19.995,50

Geraldo Novelll CPF 070.580.948-02 SDW0070580948020402201133 /

Mel kg 100 40,67 4.067,00 /
Valor total produtor 4.067,00 /

Jackson Símlelll CPF 736.759.548-20 SDW0736759548202203180843
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COOPERATIVA DOS PRODUTORES E PESCADORES DE NOVO HORIZONTE E REGIÃO

Sítio Nascenteda Ponte Alta - Bairro Ponte Alta - Município de Novo Horizonte-Estado deSdo Paulo
CNPJnS08.095.107/0001-72 - ínsc. Estadualn^35.400.096.101

Constituída em 21/06/2006

Ovo de galinha dúzia 2.941 6,80 19.998,80

Valor total produtor 19.998,80

Ademílton Pachu Barbosa CPF 074.204.878-31 SDW0047204878312709181103

Ovo de galinha dúzia 2941 6,80 19.998,80

Valor total produtor 19.998,80

Sebastião Carlos Borges da Silva CPF 030.194.438-57 SDW0030194438572011181001

Mandioca descascada min kg 3.460 5,78 19.998,80

Valor total produtor 19.998,80

TOTAL DO PROJETO 591.899,40

tll - TOTAUZAÇÃO POR PRODUTO

1. Produto 2. Unidade 3. Quantidade 4. Preço / Unidade S. Valor Total por Produto

01 Abacate tamanho medio KG 400 7,00 2.800,00

02 Abacaxi pérola KG 2400 4,86 11.664,00

03 Abobora madura min. Proces. KG 400 3,52 1.408,00 /

04 Abobrinha menina min. Proc. KG 400 4,65 1.860,00 /
05 Alface lisa/crespa min. Proc. KG 2.500 11,33 28.325,00 / /
06 Alho nobre branco descascado KG 2000 28,50 57.000,00 ( /
07 Almeirio min. Proc. KG 400 11,63 4.652,00
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COOPERATIVA DOS PRODUTORES E PESCADORES DE NOVO HORIZONTE E REGIÃO

Sitio Nascente da Ponte Alta - Bairro Ponte Alta - Município de Novo Horizonte -Estado de SÕo Paulo
CNPJn^08.095.107/0001-72 - Insc. Estadualn^35.400.096.101

Constituída em 21/06/2006

08 Banana maça KG 2000 7,94 15.880,00

09 Banana naníca KG 12000 5,05 60.600,00

10 Batata lisa KG 5000 5,30 26.500,00

11 Batata doce rosada KG 600 4,46 2.676,00

12 Beterraba min.proc. KG 700 4,25 2.975,00

13 Brócolis min. processado KG 300 11,57 3.471,00

14 Cebola branca min. processada KG 7000 5,20 36.400,00

15 Cebolinha verde min.

processada

KG 500 16,33 8.165,00

16 Cenoura KG 2500 4,19 10.475,00

17 Chuchu min. processado KG 500 4.23 2.115,00

18 Couve folha min. Proc. KG 700 10,83 7.581,00

19 Couveflor KG 700 12,83 8.981,00

20 Goiaba vermelha KG 2500 B,72 21.800,00

21 Hortelâ min. Proce. KG 50 22,33 1.116,50

22 Laranja lima KG 400 4,96 1.984,00

23 Laranja pera descascada KG 10000 4,65 46.500,00 y
24 Limão tahití limpo KG 500 4,88 2.440,00 / /

25 Mamão formosa KG 4000 4,96 19.840,00 /
26 Mandioca min. proc KG 6000 5,78 34.680,00 ^
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COOPERA TIVA DOS PRODUTORES E PESCADORES DE NOVO HORIZONTE E REGIÃO

Sitio Nascenteda Ponte Alta - Bairro Ponte Alta - Município de Novo Horizonte-Estado de São Paulo

CNPJnS 08.095.107/0001-72 - Insc. EstadualnS35.400.096.101

Constituída em 21/06/2006

27 Mandioquínha KG 400 10,60 4.240,00

28 Manga haden KG 400 4,62 1.848,00

29 Maracuja fresco KG 400 12,82 5.128,00

30 Mel deabelha KG 100 40,67 4.067,00

31 Melancia vermelha KG 8000 3,06 24.480,00

32 Melão KG 400 5,82 2.328,00

33 Milho verde na espiga KG 1200 5,40 6.480,00

34 Ovo galinha tamanhoextra Dúzia 6000 6,80 40.800,00

35 Palmito pupunha KG 30 18,83 564,90

36 Pepino salada KG 1000 3,66 3.660,00

37 Pimentão amarelo KG 100 13,76 1.376,00 .

38 Pimentão vermelho KG 100 13,76 1.376,00 -

39 Pimentão verde KG 100 6,28 628,00

40 Repolhoverde KG 1000 4,23 4.230,00

41 Salsinha min. Proc. KG 250 16,50 4.125,00

42 Tangerina ponckan KG 2500 W» 54$ 14.125,00

43 Tomate vermelho KG 7000 7,04 49.280,00

44 Vagem min. Proc. KG 100 12,75 1.275,00

TOTAL GERAL 591.899,40 /

IV - DESCREVER OS MECANISMOS DE ACOMPANHAMENTO DAS ENTREGAS DOS PRODUTOS / /
34



COOPERA TIVA DOS PRODUTORES E PESCADORES DE NOVO HORIZONTE E REGIÃO
Sitio Nascente da Ponte Alta - Bairro Ponte Alta - Município de Novo Horizonte-Estado deSõo Paulo

CNPJnS 08.095.107/0001-72 - Insc. Estadualns35.400.096.101
Constituída em 21/06/2006

V'CARACTERÍSTICAS DO FORNECEDOR PROPONENTE (breve histórico, número de sócios, míssao,ârea de abrangência)

Declaro estar de ao>rdo com as condições estabelecidas neste projett^^iuél^ tn|òripaçÕes adma conferem com u condições de fornedmento.

Locai e Data:

Novo Horizonte, 19 de março de 2021.

Fone/E-mail: adautoferju@hotmall.a>m

Assinatura do Representante do Grupo Form^
CPF: 184.513.528-80
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