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CODIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
01.62-8-99 -Atividades de apoio à pecuária não especificadas anteriormente

s

CODIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS
01.55-5-01 - Criação de frangos para corte
01.55-5-05 • Produção de ovos
10.12-1-01 - Abate de aves
10.31-7-00 - Fabricação de conservas de frutas
10.63-5-00 • Fabricação de farinha de mandioca e derivados
10.94-5-00 - Fabricação de massas alimentícias
10.95-3-00 • Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos
46.32-0-01 - Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados
46.32-0-02 - Comércio atacadista de farinhas, amidos e féculas
46.33-8-01 - Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos
47.21-1-02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda
47.21-1-03 • Comércio varejista de laticínios e frios
47.21-1-04 - Comércio varejista de doces, baias, bombons e semelhantes
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes - açougues
47.24-5-00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros
47.29-6-99 - Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não
especificados anteriormente
93.19-1-99 - Outras atividades esportivas não especificadas anteriormente
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Ministério do Desenvolvimento Agrário
Secretaria de Agricultura Familiar
Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar

Extrato de DAP Pessoa Jurídica

! DAR: SDW0405181000012403220401 Versão DAP: 3.2 Emissão: 24/03/2022

Ctiave do extrato: 12481915

Emitido em: 24/03/2022 às 16:37:33

ValidadeC): 24/03/2024

Informações da Pessoa Jurídica

CNPJ: 04.051.810/0001-28

Razão Social: COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VAR2EA PARAIBANA

Tipo Pessoa Jurídica: Cooperativa singular da AF

Municipio/UF: Sapé/PB

Representante Legal: CLAYRTON ANTONIO DA SILVA FREITAS

Data Constituição: 18/08/2000

CPF: 036.236.974-78

Informações da DAP

Emissor: EMPRESA PARAIBANA DE PESQUISA, E)aENSÃO RURAL E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

CNPJ: 33.820.785/0001-06

Agente Emissor: MARTA FERNANDES DA COSTA ALCANTARA

Local de Emissão: Sapé/PB

CPF: 917.375.594-04

Composição Societária

Categoría(s) de Agricultores Familiares Quantidade Participação Relativa %

Assentado/a pelo PNRA 76 100

Quantidade de DAPs por Municfpio/UP

MunícíploAJF Quantidade

Cruz do Espírito Santo 30

Pedras de Fogo 16

Sapé 30

Resultado Composição Societária

Número de titulares com DAP Reconhecidos pelo MDA 76 100,00

Associados sem DAP 0 0,00

Total dos Associados 76 100%

(*) Esta data de validade da DAP está condicionada a manutenção do número e estrutura do corpo social.
A autenticidade e veracidade deste documento poderá ser comprovada por melo do endereço: http://dap.mda.gov.br (http;//dap.mda.gov.br/)



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: COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBANA
CNPJ: 04.051.810/0001-28

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e Inscrever quaisquer dividas 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 Divida Ativa da União (DAÜ) junto à
Procuradoria-Gerai 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 públicos 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 do art. 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 <http;//rft).gov.br> ou <http;//\AAww.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:00:25 do dia 18/12/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/06/2021.

Código de controle da certidão: 21C4.152E.50CB.525C
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



6

CAiXA
CAIKA :i FEDfiRAL

Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 04.05i.8io/oooí-28
Razão SOCÍal?:OOPERATIVA agroecologica mista da varzea paraibana

Endereço: Rua aloizio guedes de Vasconcelos s/n / centro / sape / pb /
58340-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de 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:06/03/2022 a 04/04/2022

Certificação Número: 2022030600303491512799

Informação obtida em 09/03/2022 23:28:44

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



Página 1 de 5

1/3

ATA DE ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA
DA COOPERATIVA AGROECOLÓGICA MISTA DA VÁRZEA PARAIBANA

CNPJ 04.051.810/0001-28
NIRE 25400007003

COMASE

Aos vinte e cinco dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e dois, às 14:30 horas na
Fazenda Engenho Novo, Assentamento Dona Helena - Cruz do Espírito Santo, Estado' da
Paraíba, reuniram-se em Assembléia Ordinária com 36 cooperados da Cooperativa
Agroecológica Mista da Várzea Paraibana - COMASE, nos termos da Legislação do
Cooperativismo em vigor. Lei N'' 5764/71. O Senhor Presidente Clayrton Antonio da Silva
Freitas após constatar a existência do quorum legal, em terceira convocação, declarou aberta a
sessão iniciando a Assembléia e convocou o Senlior Cosmo Galdino dos Santos para

^secretariar os trabalhos. O PRESIDENTE DA COOPERATIVA fez votos de boas-vindas a
Modos. Era se^da o referMo secretário fez a leitura do Edital de Convocação que foi
amplamente divulgado através de circulares a todos os associados, afixado em lugar próprio na
sede da cooperativa e divulgado nos STR's de Cruz do Espírito Santo e Sapé e no do Jornal a
União de grande circulação no Estado, que transcrevemos: EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA. O presidente da COOPERATIVA AGROECOLOGICA
MISTA DA VARZEA PARAIBANA - COMASE, no uso das suas atribuições que lhe confere
o Estatuto Social, CONVOCA todos os associados em pleno gozo de seus direitos sociais para
participarem da Assembléia Geral Extraordinária e Ordinária que se realizará na sede na Sede
Filial da cooperativa, sito Fazenda Engenho Novo, Assentamento Dona Helena, Cniz do
Espírito Santo/PB, no dia 25 Janeiro dc 2022. A Assembléia Geral Ordinária realizar-se-á em
primeira convocação ás 12:30 horas, cora a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, às
13:30 horas, em segunda convocação cora a presença de metade mais ura dos associados e às
14:30 horas, em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez)
associados.: Pauta da AGO: I.Prestação de contas dos órgãos de administração do exercício

^de 2021, acompanhada de parecer do Conselho Fiscal; 2. Destinação das sobras ou rateio das
perdas apuradas do exercício 2021; 3. Eleição e posse do Conselho de Administração; 4.
Eleição do Conselho Fiscal, 5. Quaisquer assuntos de interesse social. Antes de iniciar a
Assembléia, o Presidente apresentou e agradeceu a presença do Sistema OCB/PB,
representante das cooperativas no Estado da Paraíba, na presença dos colaboradores Aretha do
Nascimento Santana e Nickson Kleyton Nunes, que vieram acompanhar a realização da
Assembléia e garantir a transparência dos atos. DAS DELIBERAÇÕES: Iniciando a pauta 01.
Iniciando com a prestação de contas 2021, o Sr. Marcos Antonio Trajano de Oliveira, Diretor
Financeiro que fez a prestação de contas referente ao ano de 2021 onde a mesma Já havia sido
aprovada em reunião com o conselho fiscal em 19 de janeiro de 2021. Como tivemos uma
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entrada bnita de S 70.388,99 (Sessenta mil trezentos e oitenta e oito reais e noventa e nove
centavos), e uma saldo liquido de 5.01 l,53(Cinco mil e onze reais e cinqüenta e três centavos)
Já em 2021, como estávamos vivendo o momento da pandcmia tivemos uma entrada menor
em relação aos anos anteriores; e tendo uma saída de $ 4.441,71 (Quatro mil quatrocentos e
quarenta e um reais e setenta e um centavos), este foi os gastos que foram necessários para que
a cooperativa se mantivesse firme com os trabalhos realizados durante o período de pandemia
do ano de 2021 e ficando o saldo positivo de $ 569,29(Quinhenfos e sessenta e nove reais e
Nante e nove centavos). Após a apresentação, foi colocada em votação a aprovação das contas
da cooperatira referente ao ano de 2021. Sendo assim a prestação de contas sendo aprovada
por todos os 36 cooperados presente. Com relação ao item 2. Destinação das sobras ou rateio
das perdas apuradas do exercício 2021, com o saldo positivo de $ 569,29 (quinhentos e
sessenta e nove reais e NÚnte e nove centavos) foi pequeno os 36 cooperados presente optaram
era deixar na cooperativa para ser investidos. Para os itens 3 e 4 foi chamado o senlior

WVANILDO LUIZ DA SILVA FILHO, que compôs a Comissão Eleitoral juntamente com o
senhor JOSÉ TALLISON FRAlNCISCO ANDRÉ, reiterou a lisura e transparência do Processo
EleitOTal e informou aos presentes que somente 01 (uma) Chapa foi inscrita para o Conselho
e Admmistração e 01 (uma) para o Conselho Fiscal. Em seguida, foi apresentado os nomes

que compõe as Chapas (Administração e Fiscal) e foi colocado para apreciação e aprovação da
Assembléia. Item 3.Eleição do Conselho de Administração, para mn mandato de 04 anos,
onde foram eleitos por 36 votos a favor e O contra, os seguintes membros: Diretor Presidente:
CLAYRTON ANTONIO DA SILVA FREITAS Cpf n° 036.236.974-78 e RG n" 2055115
SSPPB residente e domiciliado no Assentamento Dona Helena, zona rural de Cruz do Espirito
Santo;^Diretor Administrativo. ROSINEIDE ALVES TAVARES Cpf n° ° 035.787.404-89 e
RG n° 2.399.159 SSPPB, residente e domiciliado no Assentamento Nova Vivência Zona
Rural Sapé-PB; Diretor Financeiro. MARCOS ANTONIO TRAJANO DE OLIVEIRA Cpf
n° 674.847.514-72 e RG n° 1.200.258 SSPPB, residente e domiciliado no Assentamento Dona
Helena, zona rural de Cruz do Espirito Santo-PB. Conselheiros Vocais- lOSlNAinn
MENDES DE PAIVA Cpf n" 695.790.834-87 e RG n° 1.359.062 SSPPB residente e

^domiciliado no Assentamento Massangana I zona niral de Cruz do Espirito Santo PB- e
SEVERINO DO RAMOS MOREIRA DE LIMA Cpf n° 299.489.874-00 e RG n" 890.867
SSPB residente e domiciliado no Assentamento Dona Helena, zona rural de Cruz do Espirito
Santo-PB. Na seqüência, no item 4. Eleição do Conselho Fiscal foram eleitos para mn
mandato de 01 (um) ano. onde foram eleitos por 36 votos a favor e O contra os seguintes
membros, como Titulares; ANTONIO COSME DA SILVA Cpf n° 040.923.964-06 e RG n°
2 452.479 SSPPB residente e domiciliado no Assentamento 21 de Abril zona niral de Sapé-
Pb; JACIA NASCIEMNTO RODRIGUES Cpf
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^ 740 373 SSPPB, residente e domiciliado no Cof ̂"^01^714 -79
iap • PB. como Suplentes: GABRffiL APOLO^e—
RG n° 945.076 SSPPB, DE MELO Cpf n° 704.641.734-26
cruz do Espinto Santo - PB, ARIANO ^ Assentamento Rainha dos Anjos, zona
RG 4.152.372 SSPPB, ÍSrSANTOS Cpf n° 019.969.574-14
rural de Sapé - PB e MARIA DA PENHA F Acs^ntamento Vida Nova, zona rural de
RG n'' 1.440.746 SSPPB residente e domicilmdo no declaram sob as penas da
Cruz do Espírito Santo - PB. Nesta data todos os sociedade por lei especial, ou
lei, de que nào estão impedidos de exercer a a . efeitos dela, a pena que vede,
em virtude de condenação criminal, ou por se pQj. crime falimentar, de
ainda que temporariamente, o acesso^a '^''8° P ' economia popular, contra o
prevaricação, peita ou suborno, concussao, ® concorrência, contra as relações de
sistema financeiro nacional, contra normas d qc/2002) e que não existe parentesco
consumo, fé pública, ou a propriedade, (art. .0 ' 9 ' Conselho de Administração e
até segundo grau em linha reta ou "eteTempS^^^^^^ no momento alguns
Conselho Fiscal. Assim, o Presidente os d®®'!™" f.f cooperativa, e que estão
cooperados falaram um pouco sobre a exp ^qj^se Por último, Item"5. Quaisquer
dispostos a colaborarem pelo ^^^^^/oonerado que quisesse falar mais
assuntos de interesse social. Foi aberto fPf^® a tratar, o presidente
alguma coisa, porém ningi^m aeradeceu a participação de todos e, dos

Linada.'e que, após lida e aprovad^ sem P®'° presidente.
Cruz do Espírito Santo - PB, 25 de Janeiro de 2022.

cosmogSdí^dossantos
Secretário da Assembléia

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
aVionato ̂  ̂  A -
bngen Diretor Presidente
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Secretaria de Governo Digital
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TERMO DE AUTENTICIDADE

Eu, MARIA ALVES DANTAS CORDEIRO, com inscrição ativa no CRC/PB, sob o n" 002722, expedida em

28/03/2018, inscrito no CPF n° 13298380415, DECLARO, sob as penas da Lei Penai, e sem prejuízo das sanções

administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSÍNANTE(S)

CPF N° do Registro Nome

13298380415 002722 MARIA ALVES DANTAS CORDEIRO

JUCER

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/02/2022 09:45 SOB N" 20220058970.

PROTOCOLO: 220058970 DE 28/01/2022,

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12201680404. CRPJ DA SEDE: 04051810000128.
NIRE: 25400007003. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 25/01/2022.

COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBANA - CCMASB

MARIA DE FATIMA VENTURA VENANCIO

SECRETÁRIA-GERAL

www.redesln.pb.gov.br
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i.:;Tprtv<ii;aü ue sua aucent.ic 1 dadc nos respectivos portais,
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Anexo da Ata da Assembléia Geral Extraordinária realizada dia 02 de fevereiro de 2021.

ESTATUTO SOCIAL

COOPERATIVA AGROECOLÓGICA MISTA
DA VÁRZEA PARAIBANA

COMASE

Reformado, aprovado e consolidado na Ata da Assembléia Geral Extraordinária
realizada em 02 de fevereiro de 2021.

CAPÍTULO 1

DA DENOMINAÇÃO, SEDE, FORO, PRAZO DE DURAÇÃO,
ÁREA DE AÇÃO E ANO SOCIAL

Art. 1 - A COMASE - Cooperativa Agroecológica Mista da Várzea Paraibana é
uma sociedade cooperativa, de natureza civil e de responsabilidade limitada, sem fins
lucrativos, constituída no dia 12 de novembro de 1999, que se rege pelos valores e princípios
do Cooperativismo, pelas disposições legais, em sincronismo com o Programa de Autogestão
e por este estatuto, tendo:

a) sede administrativa localizada na Rua: Aloízio Guedes de Vasconcelos, S/N - Terra Nova
Sapé-PB, CEP 58.340-000 filial na Fazenda Engenho Novo no Assentamento Dona
Helena, CEP 58.340-000 município de Cruz do Espírito Santo - PB; e a Filial na Rua
EUsio Pereira de Paiva S/n quadra 56 lote 30 - Mangabeira - CEP 58.059-118 - João
Pessoa- PB;

b) foro jurídico da sede administrativa na Comarca de Sapé-PB, foro jurídico da filial 1 na
comarca de Cruz do Espírito Santo e na filial 2- foro jurídico na comarca de João Pessoa
Estado da Paraíba;

c) prazo de duração indeterminado;

d) área de ação, para fins de admissão de cooperados, abrangendo todos os municípios
Estado da Paraíba;

e) ano social compreendido no período de 1 ° de janeiro a 31 de dezembro de cada ano.
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CAPÍTULO II

DO OBJETO SOCIAL E SEUS OBJETIVOS

Art. 2 - A COMASE - Cooperativa Agroecológica Mista da Várzea Paraibana,
baseada na ajuda mútua, na participação dos cooperados e nos princípios e valores do
Cooperativismo, tem por objeto social o desenvolvimento das atividades da agroecologia, da
agropecuária, da caprinocultura, da apicultura, da aquicultura, da avicultura e do artesanato
dos agricultores familiares e dos pequenos e médios produtores rurais; as atividades de apoio
à agricultura e à pecuária; e também as atividades de consultoria, assessoria, orientação e
assistência prestadas por agrônomos e outros profissionais a estabelecimentos agropecuários e
as atividades de assistência técnica e extensão, tanto a seus associados cooperados como a
terceiros tendo sempre em vista a preparação para o exercício da cidadania e a sua inserção
como elemento ativo e produtivo no contexto social e econômico do pais.

Parágrafo Único - Para cumprimento do seu objeto previsto no caput deste artigo e de
acordo com suas condições técnico-econômico-financeiras, a cooperativa se propõe a executar
em favor de seus cooperados os seguintes objetivos:

a) receber, transportar, classificar, padronizar, armazenar, beneficiar, industrializar,
comercializar e certificar os produtos de origem agricultura familiar (macaxeira,
inhame, batata doce, milho, feijão, jerimum, entre outros) e pecuária
convencional, agroecológica e/ou orgânica, hortiôutigranjeiros, apicultura,
avicultura, piscicultura e o artesanato de seus cooperados;

b) adquirir e repassar aos cooperados bens de produção e insumos necessários ao
desenvolvimento de suas atividades produtivas;

c) prestar assistência tecnológica no quadro social, em estreita colaboração com os
órgãos públicos ou privados atuantes no setor;

d) prestar assistência tecnológica ao quadro social, em estreita colaboração com
órgãos públicos e ou privados atuantes no setor;

e) fazer, quando possível, adiantamento em dinheiro sobre o valor dos produtos
recebidos dos cooperados ou que ainda estejam em fase de produção;

f) obter recursos para financiamento do custeio da produção e investimentos dos
cooperados;

g) promover, com recursos próprios ou convênios, a capacitação cooperativista e
profissional do quadro social, funcional, técnico, executivo e diretivo da
cooperativa;

h) prestar outros serviços relacionados com a atividade econômica da cooperativa
e/ou seus cooperados;

i) incentivar a pesquisa e o desenvolvimento das atividades de toda cadeia produtiva
relativo ao objeto e de seus derivados;

j) participar de campanhas de expansão do cooperativismo, de fomento das
atividades produtivas e de seus meios de produção;
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k) participar de feiras, festivais, intercâmbios, mostras, coquetéis e outros eventos,
bem como o fomento ao turismo, com a finalidade de promover os produtos e
subprodutos de suas atividades;

1) trabalhar para o desenvolvimento sustentado da sua comunidade com
responsabilidade social e ambiental;

m) identificar oportunidades de produção e beneficiamento de outros produtos
Agropecuários.

§ 1® - A cooperativa poderá participar de empresas não cooperativas para desenvolver
atividades complementares de interesse do quadro social.

§ 2® - a cooperativa poderá, quando houver capacidade ociosa operar, com terceiros
até o limite de 30% (trinta por cento), ou 100%(por cento) do maior montante de transações
realizadas no 03 (três) últimos exercícios.

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

§ 4® - A Cooperativa poderá adquirir produtos de não associados para venda a
terceiros, com o objetivo de completar lotes destinados ao cumprimento de contratos ou para
suprir capacidade ociosa de instalações industriais, bem como poderá fornecer bens e serviços
a não associados, desde que tal faculdade atenda aos objetivos sociais, observadas, em
qualquer caso, as normas legais e regulamentares que tratam dessas matérias.

§ 5® - Todos os serviços a serem prestados pela Cooperativa serão autônomos,
custeados pelos associados na proporção de sua utilização, disciplinados e regulados por
normas regimentais internas.

§ 6® - Todas as operações da Cooperativa se realizarão sem finalidade lucrativa, sem
discriminação política, religiosa, racial e social.

CAPITULO in

DOS COOPERADOS

DA ADMISSÃO, DEVERES, DIREITOS E RESPONSABILIDADES

Art. 3 - Poderão Associar-se à Cooperativa os Agricultores da Agricultura Familiar
que se dedique a atividade objeto da entidade, por conta própria, em imóvel de sua
propriedade, ou ocupado por processo legítimo dentro da área de ação, podendo dispor
livremente de si e de seus bens, sem prejudicar os interesses e objetos da cooperativa, nem
colidir com os mesmos.

Parágrafo único - O número de cooperados não terá limite quanto ao máximo, mas
não poderá ser inferior a 20 (vinte) pessoas físicas.

Art. 4 - Para associar-se, o interessado preencherá Proposta de Admissão representada
por duas testemunhas endereçada ao Conselho de Administração para analise a aprovação,
bem como a declaração de que optou livremente por associar-se.
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8 1" - O Conselho de Administração analisará a proposta de admissão e, se houver
possibilidade técnica de prestação de serviços, a deferirá, devendo então o interessado
Lbscrever quotas-partes do capital, nos termos deste estatuto, e assinar o livro de matncula.

§ 2° - A subscrição das quotas-partes do Capital Social e a assinatura no livro de
matrícula complementam a sua admissão na cooperativa.

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

Parágrafo único - A representação da pessoa jurídica junto à cooperativa se fará por
meio de pessoa natural especialmente designada, medknte instrumento especifico que, nos
casos em que houver mais de um representante, identificará os poderes de cada um, tendo
apenas um deles poder de voto.

Art. 6 - Cumprido o que dispõe o art. 4, o associado adquire os direitos e assume os
deveres decorrentes da lei e deste estatuto.

Art, 7 - São direitos do associado:

a) votar e ser votado;

b) participar das Assembléias Gerais, discutindo e votando os assuntos que nela
forem tratados;

c) propor ao Conselho de Administração, ao Conselho Fiscal, ao Conselho de Ética,
se houver, ou às Assembléias Gerais medidas de interesse da cooperativa;

d) solicitar a demissão da cooperativa, quando lhe convier;

e) solicitar informações sobre seus débitos e créditos;

f) dirimir conflitos relacionados com a cooperativa, através do Conselho de Ética da
Cooperativa;

g) solicitar informações sobre as 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 devem estar à disposição do associado na
sede da cooperativa.

§ 1® _ A fim de serem apreciadas pela Assembléia Geral, as propostas dos cooperados,
referidas na letra "c" deste artigo, deverão ser apresentadas ao Conselho de Administração
com antecedência e constar do respectivo edital de convocação.

Art. 8 - São deveres do associado:

a) subscrever e integralizar as quotas-partes do capital nos termos deste estatuto e
contribuir com as taxas de serviço e encargos operacionais que forem
estabelecidos;

b) cumprir com as disposições da lei, do estamto e, se houver, do código de ética,
bem como respeitar as resoluções tomadas pelo Conselho de Administração e as
deliberações das Assembléias Gerais;

c) satisfazer pontualmente seus compromissos com a cooperativa, dentre os quais o
de participar ativamente da sua vida societária e empresarial;
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d) realizar com a cooperativa as operações econômicas que constituam sua
finalidade;

e) prestar à 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) prestar à cooperativa esclarecimentos sobre as suas atividades;

h) 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, o código de ética;

i) zelar pelo patrimônio material e moral da cooperativa.

Art. 9 - O associado responde subsidiariamente pelos compromissos da cooperativa
ate o valor do capitai por ele subscrito e o montante das perdas que lhe couber.

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

Parágrafo único - Os herdeiros do associado falecido têm direito ao capitai
mtegrahzado e demais créditos pertencentes ao "de cujus", assegurando-se-lhes o direito de
ingresso na cooperativa, desde que preencham os requisitos estatutários de admissão.

DA DEMISSÃO, ELIMINAÇÃO E EXCLUSÃO

rr. associado dar-se-á a seu pedido, formalmente dirigido aoConselho de Administração da cooperativa, e não poderá ser negado.

^  eliminação do associado, que será realizada em virtude de infração de leido codigo de etica ou deste estatuto, será feita pelo Conselho de Administração, após duas
advertericias por escnto, sendo uma do Conselho de Ética e outro da Diretoria, no prazo de 30

Coo^eratit^^ ° associado ajustar seus atos aos compromissos assumidos com a Sociedade
§ ̂ ~ ̂  Conselho de Administração poderá eliminar o associado que;
a) mantiver 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

S0C13Í,

§ 2° - Cópia autêntica da decisão será remetida ao associado, por processo aue
comprove as datas da remessa e do recebimento.

^ T do prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do
Asse ~Gemr ^ P™®'-
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Art. 13 - A exclusão do associado será feita:

a) por dissolução da pessoa jurídica;

b) por morte da pessoa física;

c) por incapacidade civil não suprida;

d) por deixar de atender aos requisitos estatutários de ingresso ou permanência na
cooperativa.

Art. 14- O ato de exclusão do associado, nos termos do inciso "d" do artigo anterior,
será efetivado por decisão do Conselho de Administração, mediante tenno firmado pelo
Presidente no documento de matrícula, com os motivos que o detemiinaram e remessa de
comunicação ao interessado, no prazo de 30 (trinta) dias, por processo que comprove as datas
de remessa e recebimento.

Art. 15- Em qualquer caso de demissão, eliminação ou exclusão, o associado terá
direito só à restituição do capital que integralizou, das sobras e de outros créditos que lhe
tiverem sido registrados.

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

§ 2® - O Conselho de Administração da cooperativa poderá determinar que a
restituição desse capital seja feita em até 10 (dez) parcelas, a partir do exercício financeiro
que se seguir àquele 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
documento formal de partilha ou alvará judicial.

§ 4® - Ocorrendo demissões, eliminações ou exclusões de cooperados em número tal
que as restituições das importâncias referidas neste artigo possam ameaçar a estabilidade
econômico-fmanceira da cooperativa, esta poderá restituí-las mediante critérios que
resguardem a sua continuidade.

§ 5° - Quando a devolução do capital ocorrer de forma parcelada deverá manter o
mesmo valor de compra a partir da Assembléia Geral Ordinária que aprovar o Balanço.

§ 6® - No caso de readmissão do associado, este integralizará à 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 dívidas do associado na cooperativa, sobre cuja liquidação caberá ao
Conselho de Administração decidir.

Art. 17 - Os deveres de cooperados que pediram demissão, ou que foram eliminados
ou excluídos perduram até a data da Assembléia Geral que aprovar o balanço de contas do
exercício em que ocorreu o desligamento.
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CAPÍTULO rv

DO CAPITAL SOCIAL

Art. 18-0 capital social da Cooperativa, representado por quotas-partes, não terá
limite quanto ao máximo e variará conforme o número de quotas-partes subscritas, mas não
poderá ser inferior a R$ 1,250,00 (Hum mil, duzentos e cinqüenta reais).

§ 1® - O capital é subdividido em quotas-partes no valor de R$ 1,00 (um real), cada
uma.

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

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

§ 4® - O associado deverá subscrever 50 (cinqüentas) quotas-partes de capital,
totalizando R$ 50,00 (cinqüenta reais), e integralizá-las à vista, de uma só vez, ou,em 05
(cinco) parcelas consecutivas.

§ 5® - Para efeito de integralização de quotas-partes ou de aumento do capital social,
poderá a cooperativa receber bens, avaliados previamente e após homologação da Assembléia
Geral.

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

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

Art. 19-0 número de quotas-partes do capital social, a ser subscrito na cooperativa
pelo associado por ocasião de sua admissão, não poderá ultrapassar a um terço do total do
capital subscrito.

CAPITULO V

DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

Art. 20 - A Cooperativa será administrada por:

I. Assembléia Geral;

II. Conselho de Administração;

II. Conselho Fiscal.

DA ASSEMBLÉIA GERAL
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Art 21 - A Assembléia Geral dos Cooperados, Ordinária ou Extraordinária, é o o^rgão
supremo da cooperativa, cabendo-lhe tomar toda e qualquer decisão de interesse da entidade;
suas deliberações vinculam todos, ainda que ausentes ou discordantes.

Art. 22 - A Assembléia Geral será habitualmente convocada c dirigida pelo
Presidente.

8 r - Poderá também ser convocada pelo Conselho de Administração, Conselho
Fiscal ou, ainda, após solicitação não atendida, por 1/5 (um quinto) dos cooperados em pleno
gozo de seus direitos sociais e o edital de convocação assinada por 05 cooperados desta
comissão.

§ 2° - Não poderá votar na Assembléia Geral o associado que tenha sido admitido após
a convocação.

Art. 23 - Em qualquer das hipóteses, referidas no artigo anterior, as Assembléias
Gerais serão convocadas com antecedência mínima de 10 (dez) dias, com o horáiio definido
para as três convocações, sendo de uma hora o intervalo entre elas.

Art. 24 - O quórum para instalação da Assembléia Gerai é o seguinte:
a) 2/3 (dois terços) do número de cooperados 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.

§ 1" - Para efeito de verificação do quórum de que trata este artigo, o número de
cooperados presentes, em cada convocação, será contado por suas assinaturas, seguidas do
respectivo número de matrícula, apostas no Livro de Presença.

§ T" - Constatada a existência de quórum no horário estabelecido no edital de
convocação, o Presidente instalará a Assembléia e, declarando o número de cooperados
presentes, a hora do encerramento e da convocação correspondente, fará transcrever estes
dados na respectiva ata.

Art. 25 - Não havendo quórum para instalação da Assembléia Geral, será feita nova
convocação, com antecedência mínima de 10 (dez) dias.

^  Art. 26 - Dos editais de convocação das Assembléias Gerais deverão constar:
a) a denominação da cooperativa e o número de Cadastro Nacional de Pessoas

Jurídicas - CNPJ, seguidas da expressão: Convocação da Assembléia Geral
(Ordinária ou Extraordinária, conforme o caso);

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

c) a seqüência ordinal das convocações;

d) a Ordem do Dia dos trabalhos, com as devidas especificações;

e) o número de cooperados existentes na data de sua expedição para efeito do cálculo
do quórum de instalação;
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f) data e assinatura do responsável pela convocação.
§ 1° - No caso de a convocação ser feita por cooperados, o edital será assinado, no

mínimo, por 1/5 dos cooperados em pleno gozo de seus direitos.
8 2° - Os editais de convocação serão afixados em locais visíveis das dependências

geralmente freqüentadas pelos cooperados, publicados em jornal de circulação local ou
regional, ou através de outros meios de comunicação e comunicação aos cooperados,
mediante circulares.

Art. 27 - É da competência das Assembléias Gerais, Ordinárias ou Extraordinárias, a
destituição dos membros da Diretoria, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal ou
do Conselho de Ética.

Art. 28 - Os trabalhos das Assembléias Gerais serão dirigidos pelo Presidente,
auxiliado por um secretário "ad hoc".

Parágrafo único - Quando a Assembléia Geral não tiver sido convocada pelo
Presidente, os trabalhos serão dirigidos por um associado, escolhido na ocasião, e
secretariados por outro, convidado por aquele, compondo a mesa dos trabalhos os principais
interessados na sua convocação.

Art. 29 - Os ocupantes de cargos eletivos, 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. 30 - Nas Assembléias Gerais em que forem discutidos os balanços das contas,
inclusive o Balanço Social, o Presidente da cooperativa, logo após a leitura do Relatório do
Conselho de Administração, das peças contábeis e do parecer do Conselho Fiscal, solicitará
ao plenário que indique um associado para coordenar os debates e a votação da matéria.

§ 1" - Transmitida a direção dos trabalhos, o Presidente e demais conselheiros de
administração e fiscal, dcixai"ão a mesa, permanecendo no recinto, à disposição da Assembléia
Geral para os esclarecimentos que lhes forem solicitados.

§ 2° - O coordenador indicado escolherá, entre os cooperados, um Secretário "ad hoc"
para auxiliá-lo na redação das decisões a serem incluídas na ata pelo secretário da Assembléia
Geral

Art. 31 - As deliberações das Assembléias Gerais somente poderão versar sobre
assuntos constantes do edital de convocação.

§ r - Os assuntos que não constarem expressamente do edital de convocação e os que
não satisfizerem as limitações deste artigo, somente poderão ser discutidos após esgotada a
Ordem do Dia, sendo que sua votação, se a matéria tbr considerada objeto de decisão, será
obrigatoriamente assunto para nova Assembléia Geral.

§2° - Para a votação de qualquer assunto na assembléia, deve-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 submetê-lo à
nova votação ou ser retirado da pauta, se não for do^teresse do quadro social.
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Art. 32-0 que ocorrer na Assembléia Geral deverá constar de ata circunstanciada,
lavrada no livro próprio, aprovada e assinada ao final dos trabalhos pelos administradores e
fiscais presentes, por uma comissão de 10 (dez) cooperados designados pela Assembléia
Geral e por quantos cooperados assim o quiserem.

Art. 33 - As deliberações nas Assembléias Gerais serão tomadas por maioria de votos
dos cooperados presentes com direito de votar, tendo cada associado direito a 1 (um) só voto.
qualquer que seja o número de suas quotas-partes.

§1° - Em regra, a votação será a descoberto, mas a Assembléia Geral poderá optar pelo
voto secreto.

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

§ 3° - Não será permitida a representação por meio de mandatário.
Art. 34 - Prescreve em 4 (quatro) anos a ação para anular as deliberações da

Assembléia Geral viciadas de erro, dolo, fraude ou simulação, ou tomadas com violação de lei
ou do estatuto, contado o prazo da data em que a Assembléia Geral tiver sido realizada.

Art. 35 - O associado poderá participar e votar a distância em reunião ou em
assembléia, que poderão ser realizadas em meio digital, nos termos do regulamento do órgão
competente do Poder Executivo federal.

Parágrafo único. A assembléia geral poderá ser realizada de forma digital, respeitados
os direitos legalmente previstos de participação e de manifestação dos associados e os demais
requisitos regulamentares.

DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Art. 36 - A Assembléia Geral Ordinária, que se realizará obrigatoriamente uma vez
por ano, no decorrer dos 03 (três) primeiros meses após o término do exercício social,
deliberará sobre os seguintes assuntos, que deverão constar da Ordem do Dia:

a) prestação de contas dos Órgãos de Administração, acompanhada do Parecer do
Conselho Fiscal, compreendendo:

1. Relatório da Gestão.

2. Balanço Geral.

3. Demonstrativo das sobras apuradas, ou das perdas, e Parecer do Conselho Fiscal.

4. Plano de atividade da cooperativa para o exercício seguinte.

b) Deliberação sobre:

1. destinaçâo das sobras apuradas ou o rateio das perdas, deduzindo-se, no primeiro
caso, as parcelas para os fundos obrigatórios;

2. eleição e posse dos componentes do Conselho de Administração, do Conselho
Fiscal e de outros conselhos, quando for o caso;
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3. fixação dos honorários, gratificações e da cédula de presença para os componentes
do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e, se houver, do Conselho de
Ética;

4. solução de conflitos entre cooperados ou entre estes e a Administração da
Cooperativa;

5. quaisquer assuntos de interesse social, excluídos os específicos de competência da
Assembléia Geral Extraordinária.

§ 1° - Os membros dos órgãos de administração e fiscalização não poderão participar
da votação das matérias referidas no item "a" deste artigo.

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

DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Art. 37 - A Assembléia Geral Extraordinária realizar-se-á sempre que necessário,
podendo deliberar sobre qualquer assunto de interesse da cooperativa, 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 objeto da sociedade;

d) dissolução voluntária e nomeação de liquidantes;

e) contas do liquidante.

Parágrafo único - São necessários votos de 2/3 (dois terços) dos cooperados presentes
para tomarem válidas as deliberações de que trata este artigo.

DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Art. 39 - O Conselho de Administração é o órgão superior na hierarquia
administrativa, sendo de sua competência a responsabilidade pela decisão sobre todo e
qualquer assunto de ordem econômica ou social, de interesse da cooperativa ou de seus
cooperados, nos termos da lei, deste estatuto e de recomendações da Assembléia Geral.

Art. 40 - O Conselho de Administração será composto por 05 (cinco) membros, todos
cooperados no gozo de seus direitos sociais, eleitos pela Assembléia Geral para um mandato
de 04 (quatro) anos, sendo obrigatória, ao término de cada mandato, a renovação de, no
mínimo, 1/3 (um terço) dos seus componentes.

Parágrafo único - Não podem fazer parte do Conselho de Administração, além dos
inelegíveis enumerados nos casos referidos no artigo 61 deste estatuto, os parentes entre si até
2° (segundo) grau, em linha reta ou colatej
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Art 41 - Os membros do Conselho de Administração serão formados por 05 membros
sendo: um Diretor Presidente, um Diretor Administrativo, um Diretor Financeiro, e dois
Conselheiros Vogais.

§ 1" - Nos impedimentos por prazos inferiores a 90 (noventa) dias de um dos diretores,
o Conselho de Administração indicará o substituto escolhido entre os seus membros.

8 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 uma 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 dos seus membros, proibida a
representação, sendo as decisões tomadas pela maioria simples de votos dos
presentes, reservado ao Presidente o voto de desempate;

9  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.

Parágrafo único - Perderá automaticamente o cargo o membro do Conselho de
Administração que, sem justificativa, faltar a três reuniões ordinárias consecutivas ou a seis
reuniões durante o ano.

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

a) propor à Assembléia Geral as políticas e metas para orientação geral das
atividades da cooperativa, apresentando programas de trabalho e orçamento, além
de sugerir as medidas a 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 funcionamento da cooperativa;
e) elaborar, Juntamente com lideranças do quadro social. Regimento Interno para a

organização do quadro social, se houver;

f) estabelecer sanções ou penalidades a serem aplicadas nos casos de violação ou
abuso cometidos contra disposições de lei, deste estatuto, ou das regras de
relacionamento com a entidade que venham a ser estabelecidas;

g) deliberar sobre a admissão, eliminação e exclusão de cooperados e suas
implicações;

h) deliberar sobre a convocação da Assembléia Geral e estabelecer sua Ordem do
Dia;
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dos empregados;

j) fixar as normas disciplinares;

k) julgar os recursos formulados pelos empregados contra decisões disciplinares;
1) avaliar a conveniência e fixar o limite de fiança ou seguro de fidelidade para os

empregados que manipulam dinheiro ou valores da coopei ativa,
m) fixar as despesas de administração em orçamento anual que indique a fonte dos

recursos para a sua cobertura;

n) contratar, quando se fizer necessário, um se^iço tadep«"dente de aud.toria,
conforme disposto no artigo 112. da Lei n. 5.764. de 16.12.197 ,

o) indicar banco ou bancos nos quais serão feitos negócios e depósitos de numeráno.
e fixar limite máximo que poderá ser mantido no caixa da cooperativa,

pj estabelecer as normas de controle das operações e serviços verificando
mensalmente, no mínimo, o estado econômico-financeiro da cooperativa e
desenvolvimento das operações e serviços, mediante balancetes e demonstrativos
específicos;

q) adquirir, alienar ou onerar bens imóveis da sociedade, com expressa autonzação
prévia da Assembléia Geral;

r) contrair obrigações, transigir, adquirir, alienar e onerar bens móveis, ceder direitos
e constituir mandatários;

s) fixar anualmente taxas destinadas a cobrir depreciação ou desgaste dos valores que
compõem o ativo permanente da entidade;

t) zelar pelo cmnprimento da legislação do Cooperativismo e outras aplicáveis, bem
como pelo atendimento da legislação trabalhista e fiscal perante seus
colaboradores (empregados).

S r - o Presidente providenciará para que os demais membros do Conselho de
Administração recebam, com a antecedência minima de 3 (três) dias, copias dos balancetes e
demonstrativos, planos e projetos e outros documentos sobre os quais tenham que pronunciar-
se sendo-lhes facultado, ainda anteriormente à reunião correspondente, inquinr empregados
oü cooperados, pesquisar documentos, a fim de dirimir as dúvidas eventualmente existentes.

S 2» - O Conselho de Administração solicitará, sempre que julgar convemente, o
assessoramento de quaisquer colaboradores (empregados) graduados para auxiha-lo no
esclarecimento dos assuntos a decidir, podendo determinar que qualquer deles apresente,
previamente, projetos sobre questões específicas.

8 3° - As normas estabelecidas pelo Conselho de Administração serão baixadas em
forma de Resoluções. Regulamentos ou Instruções que. em seu conjunto, constituirão o
Regimento Interno da cooperativa.

Art. 44 - Ao Presidente competem os seguintes poderes e atribuições.
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dirigir e supervisionar todas as atividades da cooperativa; ^

t  .s.„. d. CO—

íiSísfr ,ír;xrp/.f»mediante autorização da Assembléia Geral, - ^em como as
J) . P».* « —

Assembléias Gerais dos cooperados,

e) apresentar à Assembléia Geral Ordinária:
1. Relatório da Gestão.

2  Balanço Geral. . .

3' Demonstrativo das Sobras apuradas ou das Perdas verificadas no exercício
Parecer do Conselho Fiscal.

4. Plano de Ação e Orçamento do Próximo Exercício.
f) representar ativa e passivamente a cooperativa, em juízo e fora dele;

h) elaborar o plano anual de atividades da cooperativa;
i) verificar periodicamente o saldo de caixa;
j) acompanhar, juntamente com a Administração Financeira, as finanças da

cooperativa.

Art. 45 - Ao Diretor Administrativo, cabem, entre outras, as seguintes atribuições:
a) Auxiliar o Presidente e interessar-se, permanentemente, pelo seu trabalho;
b) Admitu e demitir, com base em decisão do Consto de Ad^^ e demand^

do Presidente, funcionários, assessores e gerentes, bem com
penalidades que se impuserem;

c) Zelar pela disciplina e ordem funcionais;

entidade; iv

documentos e arquivos pertinentes,

f) Desincumbir-se de outras tarefas que lhe forem atribuídas pelo Conselho de
Administração ou pelo Presidente,

g) Responsab.hzar-se pela correspondência oficml da entidade, assistindo a que for de
sua competência;
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h) Responsabilizar-se pela elaboração de Regimento Interno que contenha as
atribuições específicas de cada departamento, divisão, setor ou secção e demais
serviços com base nas resoluções, regulamentos e instruções baixadas pelo
Conselho de Administração e referendadas pela Assembléia Geral;

i) Distribuir, controlar e coordenar os trabalhos a cargo de seus auxiliares,
j) Prestar ao Conselho Administrativo e a Assembléia Geral os esclarecimentos

solicitados ou os que julgarem convenientes;

Art. 46 - Ao Diretor Financeiro, cabem, entre outras, as seguintes atribuições:

a) Responsabilizar-se pelas finanças da cooperativa;

b) Assinar, juntamente com o Presidente, e na ausência deste, com o Diretor
Administrativo, contratos e demais documentos constitutivos de obrigações, bem
como cheques bancários e outros documentos que exijam gravar de ônus o
patrimônio real da Cooperativa, mediante autorização da Assembléia,

c) Exercer controle sobre o setor de contabilidade para que os balancetes mensais, o
balanço eeral e outros demonstrativos sejam elaborados nos prazos estipulados;

d) Controlar as receitas e despesas da cooperativa, seu fluxo de caixa conta bancária,
mantendo atualizado o mapa financeiro para apresentação aos demais membros dos
Conselhos de Administração e Fiscal, sempre que solicitados;

e) Organizar, com assessoramento do contador, as rotinas dos serviços contábeis
auxiliares e determinar a entregar ao setor contábil dos dados e documentos
necessários à agilização dos serviços;

f) Preparar o orçamento anual de receita e despesas, com a participação dos demais
diretores, baseado no plano de trabalho estabelecido e na experiência dos anos
anteriores, para aprovação do Conselho de Administração e, posteriormente, pela
Assembléia geral;

g) Desincumbir-se de outras tarefas que lhe forem atribuídas pelo Conselho de
Administração ou pelo Presidente;

h) Distribuir, controlar e coordenar os trabalhos a cargo de seus auxiliares;

i) Prestar ao Conselho Administrativo e a Assembléia Geral os esclarecimentos
solicitados ou os que julgarem convenientes.

Art.47 - Aos Conselheiros Vogai, cabe participar das reuniões do Conselho de
Administração, acompanliando os trabalhos e assessorando e votando nas tomadas de
decisões.

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

§ 1° - A cooperativa responderá pelos atos a que se refere este artigo, se os houver
ratificado ou deles logrado proveito.
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§ 2° - Os que participarem de ato ou operação social em que se oculte a natureza da
sociedade podem ser declarados pessoalmente responsáveis pelas obrigações em nome dela
contraídas, sem prejuízo 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 componentes do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal ou outros,
assim como os iiquidantes, equiparam-se aos administradores das sociedades anônimas para
efeito de responsabilidade criminal.

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

Art. 49 - Poderá o Conselho de Administração criar comitês especiais, transitórios ou
não, para estudar, planejar e coordenar a solução de questões específicas, relativas ao
funcionamento da cooperativa.

b) DA GERÊNCIA EXECUTIVA

Art. 50 - As funções da Gerencia Executiva dos negócios sociais poderão ser
exercidas por cooperados ou técnicos contratados, segundo a estrutura que for estabelecida
pelo Conselho de Administração.

DO CONSELHO FISCAL

Art. 51 - Os negócios e atividades da cooperativa serão fiscalizados assídua e
minuciosamente por um Conselho Fiscal, constituído do 03 (trcs) membros efetivos c 03 (três)

suplentes, todos cooperados, eleitos em Assembléia Geral, com mandato de um ano, sendo
pennitida a reeleição de apenas 1/3 (um terço) de seus componentes.

§ 1® - Não podem fazer parte do Conselho Fiscal, além dos inelegíveis enumerados no
artigo 60 deste estatuto, os parentes dos Conselheiros de Administração até 2° (segundo) grau,
em linha reta ou colateral, bem como os parentes entre si até esse 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, uma vez 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
a lavratura de atas e um coordenador, este incumbido 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 ocasião, para
dirigir os trabalhos.
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§ 4® - As deliberações serão tomadas por maioria simples de votos e constarão de ata,
lavrada em livro próprio, lida, aprovada e assinada ao final dos trabalhos de cada reunião, por
03 (três) conselheiros presentes.

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

Art. 54 - Compete ao Conselho Fiscal exercer assídua fiscalização 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 estabelecidos pelo Conselho de
Administração;

b) verificar se os extratos de contas bancárias conferem com a escrituração da
cooperativa;

c) examinar se o montante das despesas e investimentos realizados estão de
conformidade com o Plano de Ação c as decisões do Conselho de Administração;

d) verificar se as operações realizadas e serviços prestados correspondem em
volume, qualidade e valor às conveniências econômico-fmanceiras 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 existem 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 colaboradores (empregados);

i) certificar-se se há exigências ou deveres a cumprir junto a autoridades fiscais,
trabalhistas ou administrativas e quanto aos órgãos do Cooperativismo;

j) averiguar 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;

I) dar conhecimento ao Conselho de Administração das conclusões dos seus
trabalhos, denunciando a este, à Assembléia Geral e à OCB, quando for o caso, as

irregularidades constatadas, e convocar Assembléia Geral, se ocorrerem motivos
graves e urgentes;

m) convocar Assembléia Geral, quando houver motivos graves e o Conselho de
Administração se negar a convocá-la;
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n) acompanhar a Comissão Eleitoral no processo eletivo, bem como na proclamação
e posse dos eleitos.

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

§ 2° - Poderá o Conselho Fiscal, com anuência do Conselho de Administração e com
autorização da Assembléia Geral, contratar o necessário assessoramento técnico
especializado, correndo as despesas por conta da cooperativa.

DA ORGANIZAÇÃO DO QUADRO SOCIAL

Art. 55-0 Conselho de Administração da cooperativa definirá, mediante lun
Regimento Interno, aprovado em Assembléia Geral, a forma de organização do seu quadro
social.

Art. 56 - Os representantes do quadro social junto à administração da cooperativa
terão, entre outras, as seguintes funções:

a) servir de elo 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 á cooperativa.

CAPÍTULO VI

DO PROCESSO ELEITORAL

Art. 57 - Sempre que for prevista a ocorrência de eleições em Assembléia Geral, o
Conselho Fiscal, com a antecedência, pelo menos, idêntica ao respectivo prazo da
convocação, criará uma Comissão Eleitoral, composta de três membros, todos não candidatos
a cargos eletivos na cooperativa, para coordenar os trabalhos em geral, relativos à eleição dos
membros dos Conselhos de Administração, Fiscal e, se houver, do Conselho de Ética.

Art. 58-0 cooperado pai-a candidatar-se às eleições, deverá compor chapa, com a
indicação dos nomes e respectivos cargos, cabendo ao candidato a presidente assina e
encaminhar petição a quem de direito, que deverá vir acompanhada de declaração de qual dos
candidatos de não estar incluído nos casos de inelegibilidade, enumerados no artigo 61.

Art. 59 - No exercício de suas funções, compete à Comissão Eleitoral:

a) certificar-se dos prazos de vencimento dos mandatos dos conselheiros em exercício
e do número de vagas existentes;

b) divulgar entre os cooperados, mediante circulares e/ou outros meios adequados, o
número e a natureza das vagas a preencher;

c) registrar os nomes dos candidatos, pela ordem de inscrição, veri^ç^do se estão no
gozo de seus direitos sociais:
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d) verificar, por ocasião da inscrição, se existem candidatos sujeitos às
incompatibilidades previstas no artigo 60 e, se existem entre os candidatos aos
cargos de Conselho de Administração e do Conselho Fiscal grau de parentesco até
2° (segundo) grau, em linha reta ou colateral, bem como os parentes entre si até
esse grau;

e) organizar fichas contendo o currículo dos candidatos, das quais constem, além da
individualizaçào e dados profissionais, as suas experiências e práticas
cooperativistas, sua atuação e tempo de associado na cooperativa, e outros
elementos que os distingam;

f) divulgar o nome e o currículo de cada candidato, inclusive tempo em que está
associado à cooperativa, para conhecimento dos cooperados;

g) estudar as impugnações, prévia ou posteriomiente formuladas por cooperados no
gozo de seus direitos sociais, bem como as denúncias de irregularidades nas
eleições, encaminhando suas conclusões à Assembléia Geral, para que ela tome as
providencias legais cabíveis.

§ 1" - O Comitê fixará prazo para a inscrição de candidatos de modo que possam ser
conhecidos e divulgados os nomes 05 (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 às condições exigidas e que
concordem com as normas e formalidades aqui previstas.

Art. 60 - O Presidente da Assembléia Geral suspenderá o trabalho desta para que o
Coordenador do Comitê dirija o processo das eleições e faça a proclamação dos eleitos.

§ 1® - O transcurso das eleições e os nomes dos eleitos constarão da ata da Assembléia
Geral.

§ 2® - Em caso de empate na eleição de qualquer cargo, considera-se eleito o candidato
que tiver número de matrícula mais antiga na cooperativa.

§ 3® - Os eleitos, para suprirem vacância nos Conselhos de Administração ou Fiscal,
exercerão os cargos somente até o final do mandato dos respectivos antecessores.

§4® - A posse ocorrerá sempre na Assembléia Geral em que se realizarem as eleições,
após encerrada a Ordem do Dia.

Art. 61 - 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, peita, contra as normas de defesa da concorrência, contra o sistema
financeiro nacional, contra as relações de consumo, prevaricação, subomo, concussão,
peculato ou contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade.

CAPITULO VXI

DOS LIVROS E DA CONTABILIDADE
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Art. 62 - A cooperativa deverá, além de outros, ter os seguintes livros:

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

1. Matrícula, com o registro, em ordem cronológica, de todos os cooperados.

2. Presença de cooperados nas Assembléias Gerais Ordinárias e Extraordinárias.
3. Atas das Assembléias.

4. Atas do Conselho de Administração.

5. Atas do Conselho Fiscal.

b) Autenticados pela autoridade competente:

1. livros fiscais;

2. livros contábeis.

Parágrafo único - É facultada a adoção de livros de folhas soltas ou fichas,
devidamente numeradas.

Art. 63 - No Livro de Matrícula 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, da sua demissão, eliminação ou
exclusão;

c) a conta corrente das respectivas quotas-partes do capital social;

d) assinatura de duas testemunhas.

CAPITULO vni

DO BALANÇO GERAL, DESPESAS, SOBRAS, PERDAS E FUNDOS

Art. 64 - A apuração dos resultados do exercício social e o levantamento do balanço
geral serão realizados no dia 31 (trinta e um) de dezembro de cada ano.

Art. 65 - Os resultados serão 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 mínimo):

a) 10% (dez por cento) ao Fundo de Reserva;

b) 5% (cinco por cento) ao Fundo de Assistência Técnica, Educat^onal e Social -
FATES;
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c) o restante, caso não hajam outros fundos estatutários, são colocados à disposição

da Assembléia geral.

§ 3° - Além do Fundo de Reserva e FAXES, que são indivisíveis entre os cooperados,
a Assembléia poderá criar outros fundos, inclusive rotativos, com recursos destinados a fins
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. 66-0 Fundo de Reserva destina-se a reparar as perdas do exercício e atender ao
desenvolvimento das atividades, revertendo em seu favor, além da taxa de 10% (dez por
cento) das sobras:

a) os créditos não reclamados pelos cooperados, decorridos 5 (cinco) anos;

b) os auxílios e doações sem destinaçào especial.

Art. 67-0 Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FAXES, destina-se à
prestação de serviços aos cooperados e seus familiares, assim como aos empregados da
cooperativa, podendo ser prestados mediante convênio com entidades especializadas.

Parágrafo único - Revertem também em favor do FAXES, as rendas eventuais de
qualquer natureza, resultantes de operações ou atividades nas quais os cooperados não tenham
tido intervenção.

CAPÍTULO IX

DA DISSOLUÇÃO E LIQUIDAÇÃO

Art. 68 - A cooperativa se dissolverá de pleno direito:

I - quando assim deliberar a Assembléia Geral, desde que os associados, totalizando o
número mínimo exigido por esta Lei, não se disponham a assegurar a sua continuidade;

II - pelo decurso do prazo de duração;

III - pela consecução dos objetivos predeterminados;

IV - devido à alteração de sua forma jurídica;

V - pela redução do número mínimo de associados ou do capital social mínimo se, até
a Assembléia Geral subsequente, realizada em prazo não inferior a 6 (seis) meses, eles não
forem restabelecidos;

VI - pelo cancelamento da autorização para funcionar;

VII - pela paralisação de suas atividades por mais de 120 (cento e vinte) dias.

Parágrafo único - A dissolução da sociedade importará no cancelamento da
autorização para funcionar e do registro.



mil

Art. 69 - Quando a dissolução for deliberada pela Assembléia Geral, esta nomeará um

ou mais liquidantes e um Conselho Fiscal de 03 (três) membros para proceder á liquidação.
§ r - A Assembléia Geral, nos limites de suas atribuições, pode, em qualquer época,

destituir os liquidantes e os membros do Conselho Fiscal, designando seus substitutos.
§ 2" - O liquidante deve proceder à liquidação de conformidade com os dispositivos da

Legislação Cooperativista em vigor.

§ 3" - O remanescente da Cooperativa, inclusive os fundos indivisíveis, depois de
realizado o ativo Social, pago o passivo c reembolsados os associados de suas quotas-parícs,
terá o destino que a Lei detenninar.

.Art. 70- Quando a dissolução da cooperativa não for promovida voluntariamente, nas
hipóteses previstas no Art. 68, essa medida poderá ser tomada judicialmente a pedido de
qualquer associado.

CAPÍTULO X

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 71- Os casos omissos serão resolvidos de acordo com os princípios doutrinários e
os dispositivos legais, ouvida a Assembléia Geral.

Este estatuto foi refonnado, aprovado e consolidado na Assembléia Geral
Extraordinária realizada em 02 Fevereiro de 2021.
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Diretor Presidente
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FNX PROJETO DE VENDAS

PROJETO DE VENDA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRtCULTURA FAMILIAR PARA ALIMENT/^AO ESCOLAR/PN/Ç
"lOÈNtl"FÍCÀÇÍÕ"DA PROPÒSTADÊ ÁT^DTMÈNfÒ AO EDITÍáijCHÁMADÀ PUBLICA N°0Õ'l«018

i - IDENTIFICAÇÃO DOS FORNECEDORES" GRUPO FORMAL ^

1, Nome do Proponente: COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBANA • COMASE
3. Endereço : Rua Aloizio Guedes de Vasconcelos, S/N — Terra Nova

2. CNPJ : 04.O61.S10/0S01-26

4. Murrlc(pio/UF :Sapé - PB

5. E-mell: COI4ASE2018@GMAIL.COM ,6. DDD/Fono 7. CEP: 58.337-000

8. N° DAP Jurídica: SDW0405181000012403220401 9. Banco: BRASIL 10. Agência Correnle: 625-4 11. Conta N» da Conta: 24.332-9

12. de Coooerados: 115 i 13. N° Ce Cooperados de acordo com a Lei n° 11.326/2006: 76

15. Nome do reoresenlanle leqa .CLAYRTON ANTONIO DA SILVA FREITAS [16. CPF; 036.235.974-78

14. FP de Associados com OAP Física: 76

17. DDD/Fone:(83) 99188-9857

18. Endereço: FAZ ENGENHO NOVO S/N • ZONA RURAL 119. Municfplo/UF: Cruz do Espirito Santo-PB

2. CNPJ : 08.924.581/0001-60

1. Nome da EnBdade tPREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX - PB

4. Endereço: Rua Manoel de Sales. 178, centro, sobrado-PB, CEP: 58.342-00

8. Nome do representante e e-mail: Alice Soares da Sitva

3. Municiolo/UF: BAYEUX - PB

7. CPF

BANANAPRATA

2. Unidade

kg

BATATA DOCE
GOIABA
"PIMENTÃO
P"ÒLPA DE ACEROLA
PÒLPA DE GOIABA

ikg

TOMATE

3. Quantidade

36.000

9.600

14.400

14.400

14.000

II - RELAÇÃO PE PRODUTOS

4. Preço de Aquisição'

R$

R$ 3,64

R$

R$ 4.98

R$ 9.04

R$

S. Cronograma de Entrega dos produtos

36.136.00

R$ 131.040.00

RL 21.456.00

RL 47.808.00

R$ 130.176,00

R$

R$

QUINZENAL

QUINZENAL

QUINZENAL

QUINZENAL

Q_UJN^I^_
QUINZÈNÁL
QUINZENAL

R$ 568.704,00

OBS: * Preço publicado no Edital n 001/2022 (o mesmo que consta na chamada pública).

Declaro estar de acordo com as condlçOes estabelecidas neste projeto e que as Informações acima conferem com as condlç6es de fornecimento.

" Uõcal e Data , Assinatura do Representante do Grupo Formal «

32>l0'i^lâX k- clo^

COOPERATIVA AGROECOLOGICA «STA
QA VARZEA PARAIBANA ■ COMASE
CNPJ 04.051.810/0001-28

Fone/E-mell:



Coopí-T .3 ti vo Agi oocológica FS/lIsta
cia V/ár^ea ParaibatTa

Rua Aloízío Guedes de Vasconcelos, S/N — Terra Nova Sapé - PB

E-maíl: E-mail: coma5e2018(§)gmail.com

Te!.: (83)98120-5832

DECLARAÇÃO PROVA DE ATENDIMENTO DE REQUISITOS PREVISTOS

EM LEI ESPECIAL

I. A COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA

PARAIBANA - COMASE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ

sob o n° 04.051.810/0001-28, com sede Rua ALOIZIO GUEDES DE

VASCONCELOS, S/N TERRA NOVA, CEP. 58.340-000, na cidade de SAPÉ-

PB, neste ato representado por CLAYRTON ANTONIO DA SILVA FREITAS,

:vportador da cédula de identidade RG n° 2055115, inscrito(a) no Cadastro de

Pessoas Físicas - CPF n° 036.236.974-78 nos termos do Estatuto Social,

DECLARA, que se responsabiliza pela Prova de atendimento de requisitos

previstos em lei especial, quando for o caso.

Sapé/PB, 23 de março de 2022.

ô
CLAYRTON ANTONIO DA SILVA FREITAS

COOPWnVA AGROECOLOGICA MISTA

OA VARZEA PARAIBANA-COMASE

ONPJ 04.051810/0001-28
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Rua Aloizio Guedes de Vasconcelos, S/N — Terra Nova Sapé - PB

E-mail: E-mail: coniase2018@gmail.com

Te!.: (83)98120-5832

DECLARAÇÃO DE QUE OS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS A SEREM
ENTREGUES SÃO PRODUZIDOS PELOS ASSOCIADOS RELACIONADOS

NO PROJETO DE VENDA

A COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBANA

pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o 04.051.810/0001-

28, com sede R ALOIZIO GUEDES DE VASCONCELOS, S/N TERRA NOVA,

CEP. 58.340-000, na cidade de SAPÉ-PB, neste ato representado(a) por
CLAYRTON ANTONIO DA SILVA FREITAS casado, brasileiro, nacionalidade,

técnico em agropecuária, portador(a) da cédula de identidade RG n° 2055115

emitida por(pela) secretaria de segurança do município/Uiraúna Pb, em

14/04/1997, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF n° 036.236.974-

78, residente e domiciliado(a) Na Fazenda Engenho Novo s/n - Zona Rural,

CEP; 58.337-000, na cidade de Cruz do Espírito Santo Pb, nos termos do

Estatuto Social, nos termos do Estatuto Social, DECLARA, sob pena de lei, que

os gêneros alimentícios da CHAMADA PÚBLICA N^ 00001/2022 - PMBEX,
são produzidos pelos associados relacionados no projeto de venda.

Sapé/PB, 23 de março de 2022.

d
CLA'

à.' rAv
WRTON ANTONIO DA SILVA FREITAS

COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA

OA VARZEA PARAIBANA-COMASE

CNPJ 04,051.810/0001-28
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Rua Aloízio Guedes de Vasconcelos, S/N — Terra Nova Sapé - PB

E-mall: comase2018@gmall.com

Tel.: (83)98120-5832

DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO DE LIMITE POR DAP/ANO

A COOPERATIVA AGROECOLOGICA MISTA DA VARZEA PARAIBANA
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n'' 04.051.810/0001-
28, com sede R ALOIZIO GUEDES DE VASCONCELOS, S/N TERRA NOVA,
CEP. 58.340-000, na cidade de SAPÉ-PB, neste ato representado(a) por
CLAYRTON ANTONIO DA SILVA FREITAS casado, brasileiro, nacionalidade,
técnico em agropecuária, portador{a) da cédula de identidade RG n" 2055115
emitida por(pela) secretaria de segurança do municíplo/Uiraúna Pb, em
14/04/1997, inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF n'' 036.236.974-
78, residente e domiciíiado{a) Na Fazenda Engenho Novo s/n - Zona Rural.
CEP: 58.337-000, na cidade de Cruz do Espírito Santo Pb, nos termos do
Estatuto Social, DECLARA que atenderá ao limite individual de venda de
gêneros alimentícios dos Agricultores e Empreendedores de Base Familiar
Rural que compõem o quadro social desta Edilidade, no valor de R$ 40.000,00
(quarenta mil reais) por DAP/ANO CIVIL referente à sua produção,
considerando os dispositivos da Lei n° 11.947/2009 e da Resolução CD/FNDE
n° 26/2013, que regem o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e
demais documentos normativos, no que couber.

Sapé/PB, 23 de março de 2022.

CLAYRTON ANTONIO DA SILVA FREITAS

COOPERATIVA AGROECOLOGICA MlSTi

DA VARZEA PARAIBANA-COMASE

CNPJ 04.051.810/0001-28
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